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چکیده
ريسک مفهوم و پديدهاي است که با احتمال خطر و قدرت آسيبرساني آن در آينده سروکار دارد.
رويکرد به ريسک عالوه بر ارزيابي فني و محاسباتي بر الگوهاي فرهنگي و اجتماعي راه ميبرد .لذا بر
وجه ادراکي و کُنشيِ انسانها تسري مييابد .پژوهش حاضر ارزيابي ذهني شهرنشينان دربارة
ريسکهاي محيطي شهر تهران را از منظر سوژههاي مطلع هدف مطالعه قرار داد .اين تحقيق دادهها
را با اتخاذ روش نظريۀ مبنايي و اجراي بيست مصاحبه نيمهساختاريافته از مطلعينِ داراي تحصيالت
عالي ،طي فرايند نمونه گيري هدفمند و نظري گردآوري کرد و به اشباع نظري و انتظام مفهومي دست
يافت .يافتهها حاکي از آن است که از ديد سوژهها ،شهرنشينان تهراني از ادراک و کُنش فعال در
مواجهه با خطرات محيطي مترتب بر شهر تهران به نحو برجستهاي برخوردار نيستند .به طوري که از
يک سو در اذهان آنان ،ادراک از ريسکهاي محيطي چندان تعيّن نيافته است و از سوي ديگر کنش
معطوف به ريسکهاي محيطي حضور معنادار ندارد و حتي به کنشهاي منفعل گرايش دارد .لذا
ميتوان استنباط کرد که در ميان ساکنان شهر تهران فرهنگ ريسک دروني نشده و در اذهان و
کنشهاي آنان گفتمان ريسک در نميگيرد .در پايان مدل پاراديمي تأخر ادراکي و کُنشيِ شهرنشينان
از ريسکهاي محيطي در شهر تهران و ترسيم و تفسير شده است.
واژگان کلیدی :ادراک ،ريسکهاي محيطي ،شهرنشينان تهراني ،تأخر ادراکي ،تأخر کُنشي ،فقر
فرهنگ ريسک
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مقدمه
از اواخر قرن بيستم به اين سو با وقوع حوادثي مانند انفجار نيروگاه اتمي چرنوبيل در اوکراين
سال ،1986سونامي زلزلۀ ژاپن و تخريب نيروگاه اتمي فوکوشيما در سال  ،2011شيوع مجدد
تب ابوال در افريقا در سالهاي  2014و  2015و صدها حادثه زيست محيطي ديگر در نقاط
مختلف جهان ،مفهوم و پديده ريسک ابعاد تازهتري پيدا کرد .به گونهاي که اين پديده در
چارچوب فرايند جهاني شدن قرارگرفته و فهم و درک آن خاص جوامع معين نيست و پيامدها
و آثار آن نيز به جامعه و فضاي مشخصي ،محدود نميشود .چرا که جوامع و کشورها در
شرايطي قرار گرفتهاند که حاکميت ملي از درون جهاني ميشوند .در اين فرايند پرشتاب
اعضاي جوامع بشري در دنيايي به سر ميبرند که هرچه بيشتر به سمت عدمقطعيتها و
بحرانهاي غير منتظره پيش ميروند .جهاني بيشازپيش آشفته و غوطهور در تهديدهاي
زيستمحيطي شده که ساکنانش از دنيايي امن پيشين پاي در دنياي پر مخاطره گذاشته و
الجرم براي انسانها گريز از ريسکها و مقابله با آنها به امري خطير و حياتي در مقياسهاي
خرد و کالن در آمده است .در نتيجه بازشناسي و تحليل کم و کيف ريسکهايي که خود را
در ساحتهاي مختلف و چندگانه محيطي ،اجتماعي ،اقتصادي و فني نشان ميدهند و نيز
مديريت و کاهش هزينههاي مترتب بر آنها عرصهاي مهم و ضروري براي حوزه پژوهش
ريسک است.

طرح مسئله
انسان قرن حاضر در زيست جهان اجتماعيِ سيالُ ،پرتغيير و مرزنشناسي به سر ميبرد که
آکنده از خطرات آشکار و پنهان بيشماري است ،تهديدهايي که از هر سو نوع بشر و
زيستگاهش زمين را دربرگرفته است .جهاني غرق در خطرات محيطي که حاصل توسعه
صنعتي ،توليد و مصرف بي حد و حصر و تخريب افسار گسيخته طبيعت در يکي دو قرن اخير
است .تأکيد بر انتخاب عقالني معطوف به هدف و خِرَد ابزاري چنان به جريان مسلط در زندگي
آدمي بدل شده که طبيعت و محيط زيست را به شئ و ابژهاي حقير تقليل داده است (بِک،
 .)1995انسان امروز با چنين گرايشي پايداري سوختوسازانه ميان جامعه و طبيعت را برهم
زده است (فاستر .)280-293 :1382،اين ناهماهنگي و روند تفوق انسان بر طبيعت ،به
مرحلهاي رسيده است که حضور موقعيتهاي خطرساز را ديگر نميتوان آثار حاشيهاي توسعه
علم و فناوري تلقي کرد ،بلکه به مسئله و خصلت کانوني عصر حاضر تبديل شده است .گرم
شدن زمين ،ناپايداري شديد اقليمي ،آلودگي و آاليندههاي خاک و آب و هوا ،رشد بيامان
زبالههاي شهري و فاضالبهاي صنعتي ،گسترش بيماريهاي مسري ،از جمله مخاطرات
محيطي بشر ساخته محسوب ميشوند ،که خطرساز هستند و پيامدهاي ناشناخته دارند و
مقابله با آنها آگاهي و اقدامات مؤثري را از سوي شهروندان ،متخصصان و سياستورزان
اجتماعي ميطلبد.
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ريسکهاي محيطي 1به آن دسته از خطرات احتمالي اطالق ميشود ،که در صورت
وقوع يا استمرار ،آسيبزننده و فاجعهبار هستند و پيامدهاي نامطلوب بر انسانها و محيط
زيست وارد ميسازند .اغلب اين ريسکها انسانساخت هستند و در نتيجۀ دخالت نابجاي
آدميان بر طبيعت و رابطۀ ناپايدار با محيط زيست توليد شدهاند .تداوم يا وقوع اين خطرات
ميتوانند به اندامها و خُرده سيستمهاي حياتيِ انسانها و محيط زيست ،صدمات و تلفات
جبران ناپذير وارد کند .ريسکهايي که از يک سو ممکن است از قوة محاسبۀ فني بگريزند و
مشمول عدم قطعيتهاي ناخواسته شوند ،به طوري که قادر به تشخيص آنها نبوده و يا نتوان
در برابرشان کنش فعالي انجام داد و تنها هنگام حدوث و پيامدهاي زيان بار آشکار شوند
(توسلي و ودادهير 26 -28 :1387 ،؛ کمشال .)32 :1391 ،از سوي ديگر ممکن است قبل از
وقوع به تصور و ادراک درآيند و شهروندان بتوانند با عقالنيت اجتماعي با اقدامات مؤثر و
همکاري با خِرَد علمي از پيشآمدنشان جلوگيري کنند و يا عواقبشان را تحت کنترل درآورند
(بِک .)1996،ريتيچيني رات ( )2013به احتمال فاجعههايي مانند سيل ،زلزله ،و تغييرات آب
و هوايي و آلودگيها ريسکهايي محيطي اطالق ميکند که بشرساخته و يا طبيعي هستند.
جوامع انساني ،امروز بيشازپيش جهت اقدام عملي مؤثر در مقابل جهان پُرريسک،
نيازمند کسب آگاهي و بازانديشي از سوي شهروندان ،کنشگران زيست محيطي و متخصصان
هستند( .بِک ،گيدنز ،لش .)1994 ،آگاهي از اين که ريسکهايي هستند که محاسبهپذيرند
(ريسکهاي خارجي )2و ريسکهايي که بشرْساختهاند ،اما خطرناک و ناپيدايند ،به طوري که
ما به وجود آنها آگاه نيستيم و پيامدهاي ناخواسته دارند (ريسکهاي برساختي .)3از اين رو
مطالعه ريسکهاي محيطي در وجوه ادراکي و کُنشي بدين سبب اهميت دارد که کم و کيف
ادراکات و شيوه مواجهه با آنها در ميزان ايجاد خطرات نقشي اساسي دارند .به طوري که از
يک سو ادراک ضعيف و کنش منفعل ،مخاطرات محيطي را بيشتر به حيطه عدم قطعيتهاي
ناشناخته انداخته و آسيب و فاجعه به بار ميآورند .از سوي ديگر ميزان ادراک قوي و کنش
فعال در برابر آنها ميتواند نرخ خطرات محيطي را کاهش دهد.
شهر بزرگ تهران حاصل رشد شتابان و ناهمگون شهرنشيني در فضاي ملي و بينالمللي
طي چند دهه اخير است .اين فضاي قطبي و نامتوازن در روند رشد افسار گسيخته ،خود با
مخاطرات محيطي عديدهاي مواجه است و شرايط نامطمئني را بر زندگي ساکنانش تحميل
کرده است .به طوري که هم خود توليدکننده تهديدهاي محيطي است و هم متأثر از مخاطرات
محيطي در فضاي ملي و جهاني است که اگر در برابر آنها ادراک و کنشهاي خردمندانه
صورت نگيرد ،پيامدهاي ناگواري را بيش از پيش بر شهرنشينان و شهرشان وارد خواهد ساخت.
اين کالن شهر با خطراتي مانند وقوع زلزله ،افزايش آاليندهها و هواي ناسالم  ،آلودگي آب،
بيماريهاي مسري ،خطر طوفانها و سيالبها ،بحران انباشت زباله ،ترافيک سنگين ،آلودگي
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صوتي و ديگر معضالت پُرخطر دست به گريبان است که با تداوم حيات و سالمت شهرنشينان،
پيوندي بالفصل دارد .به بياني تهران شهري است خطرزا و براي شهرنشينان خطرزي که در
تاروپودش امنيت و آرامش رو به افول ميرود و ساکنانش را در جِرم انباشتي مخاطرات
ميافکند .اين شهر به ماشين غول پيکر ،بد ترکيب و پُرمصرف و غيرقابل کنترلي تبديل شده
است ،که هر دم گوشت و پوست و جان و روان ساکنانش را بسان خُوره ميخُورد و به هراس
و بيم مياندازد .شهري که همگام با رشد شتابان خود ،کرانههايش را ميبلعد و ضميمه تخريب
و ريسک ميکند .امروز زيستن در شهر خطرخيزي چون تهران دانايي ،آگاهي و توانمندي هر
چه بيشر ساکنانش را ميطلبد .هر چه ادراک شهرنشينان نسبت به مخاطرات محيطي شهر
بيشتر و مسئوليت پذيري در مواجهه با خطرات فزونتر باشد ،آنها را قادر ميسازد در جهت
کاهش و رفع تهديدها گام بردارند.
گرچه نقش رويکرد ،ساختار و عملکرد دولت و مديريت شهري در تشديد يا کاهش
مخاطرات محيطيِ شهر تهران غيرقابل انکار است؛ اما طرز تلقي و نحوه مواجهه شهرنشينان
نسبت به موقعيتهاي خطر اهميت هم سنگ با آن دارد و بر نگرش و عملکرد تصميمگيران
دولتي و شهري نيز اثرگذار است .به عبارتي کموکيف ادراکات شهرنشينان ضمن آن که در
چگونگي رويارويي با ريسکهاي محيطي مؤثر است ،بيترديد سياستها و برنامههاي دولت و
مديريت شهري را در اين حوزه تحتالشعاع قرار ميدهد و بر آن تأثير ميگذارد .بدين لحاظ
مطالعه و پژوهش در باب ادراک خطر الزم و ضروري است.
ماهيت و ويژگيهاي مسئله ايجاب ميکند که پژوهش رويکرد کيفي از حيث
روششناسي اتخاذ کند و با رهيافت تفسيري به موضوع ادراک شهرنشينان از ريسکهاي
محيطي شهر تهران بپردازد .از اين رو در پي آن است که نخست دريابد از منظر سوژههاي
مطلع( 1فاعالن شناسايي) اهم ريسکهاي محيطي در شهر تهران مشتمل بر چه انواعي است؟
دوم اين که سوژههاي مطلع چه برداشتي از ادراک شهرنشينان از ريسکهاي محيطي شهر
تهران دارند؟ سوم اين که مطلعين چه شرايطي و چه کنشهاي مقابلهاي و پيامدهايي را حول
برداشتشان از ادراک شهرنشينان در باب ريسکهاي مزبور متصورند؟

اهداف
هدف اصلي پژوهش کشف و تفسيرِ برداشت سوژههاي مطلع از ادراک شهرنشينان در باب
ريسکهاي محيطي شهر تهران است .جهت حصول به اين هدف ،دستيابي به اهداف جزئي
زير مد نظر قرار گرفت.
 شناسايي اهم ريسکهاي محيطي شهر تهران از منظر سوژههاي مطلع؛ فهمِ برداشت سوژههاي مطلع از ادراک شهرنشينان در باب ريسکهاي محيطيشهر تهران؛
Informed Subjects

1
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فهمِ برداشت سوژههاي مطلع از شرايط ناظر بر ادراک و کنشهاي شهرنشينان در
مواجهه با ريسکهاي محيطي شهر تهران؛
فهمِ برداشت سوژههاي مطلع از کنشهاي شهرنشينان در مواجهه با ريسکهاي
محيطي شهر تهران؛
فهمِ برداشت سوژههاي مطلع از پيامدهاي حاصل از کنشهاي شهرنشينان در باب
ريسکهاي محيطي شهر تهران؛

ادبیات نظری ریسک
روانشناسي ادراکي ريسک توسط اسلوويک و همکارانش ( 1979و  )1982در سطح
روانسنجي شناختي مطرح شد .در اين رويکرد ريسک عبارت است از قضاوت ذهني و ارزيابي
عقلي فرد از احتمال ،شدت و پيامدهاي ادراک شده خطر که با ابزارهاي تجربي قابل
اندازهگيري است (دني16 -23 :1393 ،؛ عسگري زاده و همکاران.)58 :1396 ،
نظريه اجتماعي سبز از سوي پيتر ديکنز ( )1992مطرح شد .تئوري او بر پايۀ
واقعگرايي انتقادي قرار داد .در واقعگرايي انتقادي ،مسائل زيستمحيطي مانند تغييرات
اقليمي عيني و واقعي هستند .وظيفۀ پژوهشگران کشف سازوکارهاي علّي درون جامعه و
ريشههاي اجتماعيِ پسِ پشتِ شواهد ظاهري و اثباتي مخاطرات محيطي است .در اين ديدگاه
بشر جزئي از طبيعت است و از قوانين حاکم بر ساير موجودات مبرا نيست .انسان را نبايد
استثنايي انگاشت که از موجودات ديگر متفاوت و از محدوديتهاي طبيعت معاف است و
هرچه بخواهد بر محيط زيست روا دارد ،ولي از پيامدهاي آن در امان نباشد .بهرهبرداري
بيمالحظه انسان از طبيعت و دستکاري آن مخاطراتي را بر جوامع انساني و محيط زيست
تحميل ميکند و موجوديت آدمي را به مخاطره مياندازد .لذا انسانها بايد بر محدوديتهاي
طبيعت و آسيبهايي که بر محيط زيست وارد ميکنند؛ آگاه شوند (اروين30-45 :1393 ،؛
بري1380 ،؛ ساتن 65-71 :1393،؛ صالحي و پازوکي نژاد( .)48-51 :1396 ،هانيگان:1393 ،
.)21
مري داگالس از منظر فرهنگي به ريسک مينگرد .از ديد وي ريسک ماهيت عيني و
قابل سنجش ندارد ،بلکه آنچه در يک اجتماع بشري ،مخاطره آميز است که از ديد آن اجتماع
خطر محسوب شود .اجتماعات بشري براي دفاع از طريقۀ زندگي خود برميگزينند که از چه
چيزهايي به هراسند و با اين شيوه به انتظام اجتماعي و فرهنگي خويش قوام ميبخشند .مردم
هر اجتماع انساني نگران خطراتي هستند که ترتيبات ارزشمند اجتماعيشان را تهديد ميکند.
ادراک از ريسک ريشه در بن مايههاي فرهنگي دارد .بنابر اين ريسک در زمان و مکانهاي
اجتماعي به صُور فرهنگي ساخته ميشود .اولويتهاي ريسک بستگي به فرهنگي دارد که
مردم در آن زندگي ميکنند .لذا هيچ يک از تعاريف ريسک فينفسه درست نيستند .لنزهاي
قدرتمند فرهنگي خطراتي را برجسته ميکنند و خطراتي را ناديده ميگيرند و لذا داگالس
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ادعاي واقعيتِ خطر انکار ميکند (بريکول116-117 :1393 ،؛ دني 27 :1393 ،؛ هانيگان،
.)226-229 : 1393
اولريش بِک ( )1992جامعه امروز را جامعۀ ريسک 1ميبيند که خطرات پنهان و آشکار،
به مسئلۀ اساسي آن تبديل شده است .جامعهاي که از مدرنيته صنعتي پا به عرصه مدرنيتۀ
بازتابي 2گذاشته است .مدرنيتۀ صنعتي ،چالشهايش بر سر توزيع ثروت بود ،اما مدرنيتۀ
بازتابي ،چالشهايش بر سر توزيع خطر است .مدرنيتۀ بازتابي با اين که محصول مدرنيتۀ
صنعتي است ،اما خود واجد خصلتهاي متمايزي مانند ريسکهاي انسانساخت است .به نظر
بِک فرايند صنعتي شدن ،و پيشرفتهاي علمي -فنيِ شتابان طي دو قرن گذشته ،عوارض
ناگوار و غيرمنتظرهاي را در چند دهۀ اخير مانند تغييرات اقليمي و آلودگيها در پي داشته
است .ظهور ريسکهاي ناشناختۀ بشرساخته و آشکارشدنشان به شکل فجايع روزافزون
نيروي مسلط در جامعه متأخر است .ريسکهايي که احتمال به وقوعشان از دسترس ادراک،
پيش بيني و کنترل ميگريزند .ورود به عصر آکنده از ريسک ،تنها بازنماي ناآگاهي از خطرات
نيست ،بلکه تالش جوامع مدرن به سوي بازانديشي 3نسبت به فعاليتهاي انسان است .آگاهيِ
بازانديشانهاي که مردمان هر آينه به اين آگاهي ميرسند که در جامعه مخاطرهآميز زندگي
ميکنند و الزم است در مقابل خطرات پيش رو هوشيار بوده و مدام دست به اقدامات مسئوالنه
بزنند .بنابر اين جامعۀ ريسک با مفاهيم مدرنسازي بازانديشانه 4و فرهنگ بازانديشانه 5گره
خورده است .کوران ( )2013به نقل از بِک ريسک را فقط آسيب نميداند ،بلکه آسيب يا آسيبِ
فاجعهباري تلقي ميکند که انتظارش را در آينده ميکشيم .الپتون ،نظريۀ جامعۀ ريسک را
رويکردي واقعگرا دانسته که در آن فرايندهاي فرهنگي و اجتماعي ميانجي ادراک خطرات
قرار ميگيرند .برداشتي عيني و در عين حال بينالذهاني نسبت به مخاطرات انسانْساخت،
که از يک سو از عينيت محض به سبب لحاظ نکردن تفاسير فرهنگي فاصله ميگيرد و از سوي
ديگر از ذهنيت محض نيز به دليل نسبي گرايي فرهنگي دوري ميجويد ،رويکردي که آن را
برساختگرايي انتقادي مينامند .بِک از يک طرف سياره زمين را در معرض مخاطرات عيني
و فزاينده ميبيند و از طرف ديگر ريسکها را سازهاي اجتماعي و ادراکي تلقي ميکند (بِک،
8-42 :1388؛ بِک 31-116 :1397 ،؛ کسلر362 :1394 ،؛ الپتون294-296 :1380 ،؛
يوسفوند و مرادي نژاد 71-73 :1397 ،؛ صادقي و پازوکي نژاد.)57-58 :1396 ،
به نظر آنتوني گيدنز ( ،)1999ريسک در جوامعي ظهور پيدا ميکند که به آينده و
تسخير آن نظر دارند .در مدرنيتۀ کالسيک ،ريسکها جنبه محاسباتي و خارجي داشتند و
ارزيابي کمّي ميشدند و تنها متخصصان فني دست اندرکارِ دانش ريسک بودند و استانداردهاي
مقابله با آن را عرضه ميکردند .مردم نيز با اعتماد ارزيابيها و روشهاي کنترلي آنان را
1

Risk Society
Reflective Modernity
3
Reflexivity
4
Reflexive Modernization
5
Reflexive Culture
2

يک مطالعۀ کيفي در باب تأخر ادراکي از ريسکهاي133 ...

ميپذيرفتند .نظامهاي بيمه و خدمات درماني در زمره اين ريسکها قرار داشتند .در مدرنيته
متأخر ،بسياري از عدم قطعيتها ناشي از فعاليتهاي انسان ايجاد شدند که از حوزة ارزيابي
فني بيرون آمدند که به آنها ريسکهاي برساختي 1اطالق ميشود و نتيجه صنعتيشدن و
دخالت بشر در طبيعت طي دو سدة اخير بوده است .ريسکهاي تغييرات اقليمي و گرم شدن
زمين از جمله آنها محسوب ميشوند .در مدرنيته متأخر همهچيز در معرض بازانديشي تشديد
يافته قرار ميگيرد .سازوکارهاي از جا کندگي و جايگيري مجدد از يک طرف امنيت ميآورد
و از طرف ديگر خطر و ناامني ايجاد ميکند .بدينسان مدرنيته متأخر خصلت دو پهلو دارد.
به طور مثال کارخانه توليد برق با انرژي هستهاي نشان از پيشرفت دارد و از سوي ديگر ممکن
است زندگي انسانها را نابود سازد .گيدنز بين مخاطره و بازانديشي پيوند برقرار ميکند .در
آغاز سده بيست و يکم ،دنياي بازانديشگي متراکم همان دنياي خِرَد مردمي است که درباره
پيامدهاي منفي کنش انسان ،از تخريب جنگلهاي باراني تا کارخانههاي توليد اسلحه براي
نابودي جمعي بازانديشي ميکنند .جامعه متأخر ،به طور بازانديشانه آگاهي مييابد از اين که
خطرات به طور فزاينده به دست بشر ساخته شده اند و ميبايست به بازآگاهي و نظارت مجدد
درآيند .هر چند بالهاي مدرن را نميتوان به طور کامل ادراک و کنترل کرد ..لذا گيدنز به
وجه ادراکي و اجتماعي بودن ريسک و تأثيرات عميق و گسترده آن در دنياي مدرن تأکيد
دارد( .گيدنز52-60 :1395 ،؛ گيدنز 160-161 :1378 ،؛ گيدنز56 :1379 ،؛ زليزر:1984،
 591-610؛ اليوت و ترنر 529-530 :1393 ،؛ ريتزر 739 :1393 ،؛ الپتون-313 :1380 ،
 306؛ قاسمي.)31:1388 ،

روش شناسی
اين تحقيق بنابر ماهيت ادراکي موضوع و هدف تفسيري آن و جهت توليد نظريهاي در باب
ادراک ريسک بر پايه دادههاي کيفي مأخوذ از سوژههاي مطلع ،روش نظريه مبنايي 2اشتروس
و کوربين و به منظور جمع آوري دادههاي کيفي ،فن مصاحبه نيمه ساختاريافته را اتخاذ کرد.
بدينسان برداشت ذهني سوژههاي مطلع از ادراک شهرنشينان درباره ريسکهاي محيطي
شهر تهران مورد تفسير قرار گرفت و در نهايت به الگوي پاراديمي دست يافت.
سوژههاي مطلع از ميان تحصيلکردگان فوق ليسانس و دکتري و اساتيد دانشگاهي در
رشتههاي علوم اجتماعي ،علوم تربيتي ،علوم ارتباطات ،روان شناسي ،جغرافيا ،محيط زيست،
صنايع غذايي و منابع طبيعي طي فرايند نمونهگيري هدفمند و نظري انتخاب شدند .اين
نمونهگيري از يک سو هدفمند است بدين معنا که از مطلعين آشنا و عالقمند به موضوع
ريسک ،دادههاي کيفي را کسب ميکند و از سوي ديگر نظري است ،بدين معني که فرايند
نمونهگيري به رويش و توسعه مفاهيم و مقوالت منجر شده و به کفايت نظري ختم ميشود.

Construction Risks
Grounded Theory

1
2
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اشباع دادهها ،اشباع نظري و کفايت حجم نمونه در نهايت با  20مصاحبه در مدت زمان 54
ساعت و  14دقيقه به دست آمد.
از  20نفر سوژه مطلع که مورد مصاحبه قرار گرفتند 8 ،نفر زن و  12نفر مرد هستند.
از لحاظ سطح تحصيالت و رشته تحصيلي ،دو نفر دکتراي جامعه شناسي ،يک نفر دکتراي
انسان شناسي ،يک نفر دکتراي فلسفه ،يک نفر دکتراي برنامه ريزي آموزشي ،يک نفر دکتراي
تکنولوژي آموزشي ،يک نفر دانشجوي دکتراي سياست گذاري فرهنگي ،يک نفر دانشجوي
دکتراي محيط زيست ،يک نفر دانشجوي دکتراي صنايع غذايي ،دو نفر فوق ليسانس روان
شناسي 2 ،نفر فوق ليسانس علوم ارتباطات ،يک نفر فوق ليسانس برنامه ريزي و رفاه اجتماعي،
يک نفر فوق ليسانس علوم تربيتي ،يک نفر فوق ليسانس جغرافيا ،يک نفر فوق ليسانس محيط
زيست ،يک نفر فوق ليسانس مهندسي صنايع غذايي ،يک نفر فوق ليسانس شيمي آلي و يک
نفر فوق ليسانس منابع طبيعي هستند.
در اين تحقيق فرايند تحليل دادهها شامل مراحل کدگذاري باز ،کدگذاري محوري و
کدگذاري انتخابي جهت حصول به مفاهيم و مقولههاي اشباع شده و چينش آنها در قالب
مقولههاي اصلي و فرعي و در نهايت دستيابي به مدل پاراديمي انجام گرفت.
در کدگذاري باز دادههاي متني حاصل از مصاحبهها به واحدهاي جمله به جمله شکسته
ميشوند و مفاهيم از دل آنها ،استخراج ميگردند .در اين فرايند ،دادهها مدام گردآوري
ميشوند (داده اندوزي) و تحليل مداوم دادهها (دادهپردازي) به صورت تدريجي ،پلکاني و
غيرخطي انجام ميگيرد و در انتزاع باالتر به مقوله سازي ميرسند (اشتروس و کوربين1990 ،؛
برنز و گرو .)1999 ،1به نظر چارمز )2006(2اين جريان آنقدر ادامه مييابد تا مفاهيم و مقولهاي
جديدي يا ابعادي تازهاي به دست نيايد و اشباع دادهها و اشباع نظري حاصل شود .همچنين
مفاهيم مشابه و متفاوت در اين کدگذاري تشخيص داده ميشوند.
در کدگذاري محوري مفاهيم و مقولههايي که در کدگذاري باز استخراج شدند ،در
چينشي جديد مقولهبندي و به يکديگر متصل ميشوند .به طوري که مفاهيم و مقولههاي
فرعيِ خويشاوند از طريق مقوله محوريشان به يکديگر وصل ميشوند .در کدگذاري محوري
از يک الگوي پاراديمي براي پيوند هر يک از مقولههاي محوري با مفاهيم و مقولههاي فرعيِ
خود استفاده ميشود که مشتمل بر محورهاي «شرايط علّي ،شرايط زمينه اي ،شرايط ميانجي،
راهبردها و پيامدهاست» (محسني تبريزي.)145 -146 :1395 ،
 شرايط علّي  :شرايط و مجموعه عوامل ايجادي و ايجابي است که توضيح دهندةچرايي و چگونگي پديده مرکزي به طور مستقيم است (همان.)147 :
 شرايط زمينهاي  :شرايطي خاص و بسترسازي هستند که بر اتخاذ راهبردهاي کنشناظر بوده و راهبردهاي کنش و کنش متقابل در آن انجام ميشود (همان.)291 :

1.Burans

and Grove
2.Carmaz
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 شرايط ميانجي  :آن شرايط و وضعيتهايي هستند که راهبرهاي کنش و کنشمتقابل را تشديد کرده يا تخفيف ميدهند و اثرات يک يا چند عامل را کندتر يا
فعالتر ميسازند (همان.)148 :
 راهبردها (کنش وتعامل)  :تدابير و ترفندهايي هستند که کنشگران جهت سازگاريبا مسئله يا نحوه حل مشکل به اقتضاي شرايطي که درآن قرار دارند ،به کار ميبرند
(فراستخواه.)100 :1395 ،
 پيامدها  :پيامدها ،تبعات خواسته يا ناخواستهاي هستند که نتيجۀ اعمال وتاکتيکهاي کنشگران ميباشد (محسني تبريزي.)149 :1395 ،
در کدگذاري انتخابي ،ابتدا مقوله اصلي (پديدة مرکزي) کشف و انتخاب ميشود .پديده
مرکزي کانونيترين مقوله و هستۀ مرکزي همه رويدادها و حوادث است و اين ظرفيت را دارد
که مقولههاي جامع ديگر را حول خودش جمع کرده و به آنها آرايش نظاميافته دهد و
قدرت توضيحي دارد (پاتن 2002 ،؛ فراستخواه .)172-175 :1395 ،به دنبال انتخاب پديدة
مرکزي ،رابطۀ ميان مقوالت اصلي با يکديگر در قالب مدل پاراديمي اشتروس و کوربين
مشتمل بر شرايط علّي ،شرايط زمينهاي ،شرايط ميانجي ،راهبردها و پيامدها مشخص و
يکپارچه ميشوند و به تفسير جامع و روايت توصيفي (خط داستان) از برداشت مطلعين درباره
ادراک شهرنشينان از ريسکهاي محيطي شهر تهران ميانجامد .بدينترتيب عناصر اصلي مدل
پاراديمي که نتيجۀ اکتشاف و ماحصل جامع روابط و رويدادها است ،به يکديگر متصل ميشوند.
(محسني تبريزي .)146 : 1395 ،

تحلیل یافتهها و نتایج تحقیق
نتايج کيفي حاصل از روش نظريه مبنايي مشتمل بر فرايند کدگذاري باز و کدگذاري محوري
و مراحل کدگذاري انتخابي (کشف پديده مرکزي ،تقرير خط داستان و مدل پاراديمي) به
شرح ذيل است.
کدگذاری باز
در کدگذاري باز مفاهيم و مقوالت از دل دادههاي متني خام مستتر در مصاحبههاي نيمه
ساختار يافته و طي فرايند نمونه گيري هدفمند و نظري و در روند اشباع دادهها و اشباع نظري
استخراج و آزاد شده و پديد آمدند ،به طوري که در نهايت مفهوم يا مقوله جديدي شکل
نگرفت .شايان ذکراست در فرايند کدگذاري باز  347مفهوم و  49مقوله از متن دادههاي 20
مصاحبه ،برساخت و منتزع شد.
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کدگذاری محوری
در کدگذاري محوري مفاهيم و مقوالت خلق شده حاصل از کدگذاري باز در نظمي منطقي
براي ساخت نظريه مبنايي مجدداً ترکيب شدند ،به طوري که مفاهيم هم خانواده کشف و
شناسايي گرديدند و زير چتر مقولهها و زير مقولههاي مربوطه اش در قالب يک مدل پاراديمي
به يکديگر مرتبط شدند .در اين مرحله براي پيوند مفاهيم و مقوالت اصلي و فرعي هم خانواده
از يک الگوي پاراديمي در قالب شرايط علّي ،شرايط زمينه اي ،شرايط ميانجي ،راهبردها و
پيامدها استفاده شد.
کدگذاری انتخابی
در فرايند کدگذاري انتخابي ،مقوالت اصلي و فرعي حاصل از کدگذاري محوري مبتني بر
الگوي پاراديمي اشتروس و کوربين به يکديگر مرتبط و مفصل بندي شدند .بدين ترتيب که
ابتدا مقولۀ اصلي (پديده مرکزي) انتخاب شد .در مرحله بعد مقوالت اصلي و فرعي در قالب
منسجم ترين مدل پاراديمي اتصال پيدا کرده و در نهايت به انتظام مفهومي و يکپارچگي
رسيد ،به طوري که روايت توضيحي و نظري در باب موضوع ادراک شهرنشينان از ريسکهاي
محيطي در شهر تهران از منظر سوژههاي مطلع به دست آمد.
الف) پديده مرکزي و تشريح آن
در گام اول از کدگذاري انتخابي مقوله تأخر ادراکي ريسکهاي محيطي به عنوان پديده مرکزي
با توجه به تکرار آن نسبت به مقوالت ديگر و توانايي آن در گرد آوردن و يکپارچه سازي ساير
مقوالت ديگر حول خودش و برتري انسجامبخش آن در مقايسه با مقوالت ديگر انتخاب شد.
به بيان ديگر مقولۀ تأخر ادراکي ريسکهاي محيطي ،ظرفيت و قدرت توضيحدهندگي موضوع
مورد بررسي را دارد.
از ديد سوژههاي مطلع ،شهرنشينان در مواجهه با خطرات بالقوه و بالفعل محيطي مترتب
بر شهر تهران از سوگيريِ ادراکي ريسک به نحو برجسته و قابل مالحظهاي برخوردار نيستند.
به طوري که در ميان شهرنشينان ساکن تهران پديدة تأخر ادراکي ريسکهاي محيطي در
الگوهاي ذهني آنان به صُور فقر آگاهي از خطر ،انفعال ذهني در برابر خطر ،ضعف کارآمدي
(ضعف خود توانايي) در مواجهه با خطر ،ابهام (واقعي نديدن و دور انگاشتن خطر) و عادت به
خطر خود را نشان ميدهد .اين صُور از ابعاد پديده تأخر ادراکي ريسکهاي محيطي نزد
شهرنشينان تهراني محسوب ميشوند .جان کالم اين که در اذهان شهرنشينان خِرَد مخاطرهاي،
آيندهنگري و آيندهسازي چندان برجسته و بارز نيست ،به طوري که در سوگيري شخصيتي
آنان خِرَد معطوف به خطرات احتمالي نهادينه نشده و تشخص و تعيّن قابلمالحظهاي نيافته
است .سوژة مطلع خانم ش .ر .ميگويد« :آلودگي هوا بسياري از روزهاي سال جلوي چشم

ديده ميشه اما مضراتش بعداً معلوم ميشه امراض آلودگي هوا به تدريج خودش را نشون
ميده و خيليها بي توجه از آن ميگذرند برخي مشکل را ميشناسند ولي به اين وضع عادت
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کردند اکثر مردم سعي نميکنند عادتهاي منفي خودشون را ترک کنند اينها نشان ميده
به آينده فکر نميکنن و به عاقبت کارشان توجهي ندارند بسياري خطرات را واقعي نميبينند
اکثر مردم آمادگي مواجه شدن با آلودگي هوا و زلزله را ندارند اين روزها همه بي اراده شدند».
پديده تأخر ادراکي ريسکهاي محيطي در سوگيري شخصيتي شهرنشينان را ميتوان
در مهم ترين خطرات محيطي که ساکنان شهر تهران را در معرض تهديد قرار ميدهد،
شناسايي کرد .اين خطرات به ترتيب اهميت از منظر مطلعين عبارت است از زلزله ،آلودگي
هوا ،آلودگي گرد و غبار و ريزگردها ،آلودگي آب (ميکروبي و صنعتي) ،آلودگي زبالههاي
شهري ،فرونشست زمين ،تغييرات اقليمي درون و برون سرزميني مانند (خشکسالي ،طوفان و
بارانهاي سيل زا) ،آلودگيهاي غذايي ،امواج دکلهاي مخابراتي و پارازيتهاي ماکروويو و
آلودگيهاي صوتي و ترافيک سنگين.
ب) شرح داستان و مدل پاراديمي
در گام بعدي از کدگذاري انتخابي ،عناصر اصلي مدل پاراديمي شامل شرايط علّي ،شرايط
زمينهاي ،شرايط ميانجي ،راهبردهاي کنش و کنش متقابل و پيامدهاي آن در قالب شرح
داستان تشريح ميشود و در نهايت مدل پاراديمي تأخر ادراکي و کنشي ريسکهاي محيطي
در شهرنشينان تهراني از منظر سوژههاي مطلع به نمايش در ميآيد.

شرایط علّی وقوع پدیده تأخر ادراکی ریسکهای محیطی
از ديد سوژهها ،شهرنشينان تهراني کم و بيش نسبت به مديريت شهري و نهادهاي متولي
دولتي در ادارة امور پايتخت «بي اعتماد» هستند و اين نهادها را غيرپاسخگو ،غيرشفاف و
واجد عملکرد ضعيف و ناکارآمد تلقي ميکنند .شهرنشينان همچنين رسانههاي رسمي را در
اطالعرساني مسائل شهري از جمله خطرات محيطي قابل اتکاء ارزيابي نکرده و به کارشناسان
مديريت بحران و محيطزيست شهري چندان باور ندارند .بياعتمادي شهرنشينان به «بيگانگي
شهري» و «احساس بيقدرتي اجتماعي» در آنان دامن ميزند .اين دو عامل به نوبۀ خود انگيزه
و تمايل شان را نسبت به کسب ادراک آگاهانه و فعال در مواجهه با ريسکهاي محيطي شهر
به تأخير مياندازند؛ بدينترتيب فرهنگ ريسک در ميان ذهنيت آنها متعين و نهادينه
نميشود .آقاي ي .ي .ميگويد« :مردم اعتمادشون را به شهرداري از دست دادهاند ،آنها

احساس مي کنند شهرداري فقط دنبال پول درآوردنه هر روز خبر از فساد مالي از شهرداري
ميآيد عملکرد شهرداري خيلي روشن نيست و ساختار قانونگريز پيدا کرده؛ باندبازي،
رابطهبازي ،سياستزدگي در اون زياده وقتي به هر ادارهاي سر ميزني کارتان درست انجام
نميشه يا به تعويق ميافته و ميبينيد سازمانهاي شهري و دولتي آن طور که بايد از شما
حمايت نميکنن و هر روز با در بسته مواجه ميشويد».
بهرهمندي از «آگاهي و کنش شهروندي» و برخورداري از «ارزشهاي ديگرخواهانه
عام» از جمله عوامل علّي مؤثر بر ادراک شهرنشينان در مواجهه با ريسکهاي محيطي محسوب
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ميشوند .از منظر سوژههاي مطلع در شهرنشينان مفهوم و رفتار شهروندي و ارزشمندي جان
و حرمت انسان آن طور که بايد شکل نگرفته است .فقر آگاهي از دانش ،حقوق و مهارتهاي
شهروندي در کنار ضعف ارزشهاي عامگرايانه ،مانع از اين ميشود که شهرنشينان در قالب
تشکلهاي شهروندي گرد هم آيند و به مشکالت شهر و همشهريان حساس و هوشيار باشند؛
بدينسان قدرت آينده نگري ،چاره جويي و فرهنگ معطوف به ريسک در ميان ذهنيت ساکنان
شهر آن چنان که بايد نضج نميگيرد .خانم ص .ر .اظهار ميکند« :نگاه شهروندي در ما

ضعيفه به مرحله شهروندي نرسيديم؛ حقوقمان را نميشناسيم و مسئوليت هايمان را
نميدانيم .ما شهروند تربيت نشديم؛ حس مشارکت در ما قوي نيست .شما برو ببين چه تعداد
از شهروندها در انجمنهاي مدني عضو هستن».
از منظر سوژههاي مطلع« ،ضعف آگاهيهاي زيست محيطي» و «فقر ارزشهاي زيست
محيطي» از ديگر شرايط علّي ناظر بر پديده «تأخر ادراکي ريسکهاي محيطي» در
شهرنشينان تهراني هستند .آقاي ح .س .در اين باره اظهار داشت« :فکر ميکنم دانش عمومي

نسبت به مکانيزمهاي چرخه حيات و اکوسيستم چندان باال نيست .خيلي افراد به حفظ سياره
آبي و سبز زمين و ضرورت حفظ گونههاي جانوري گياهي رودخانه برکه دريا چشمه و کوه
پي نبرده و بي توجهاند».
از ديگر علل ناظر بر تأخر ادراکي ريسک گرايش افراد به «تقديرگرايي» است که از
منظر سوژهها در اذهان شهرنشنيان تهراني جاي دارد .انسان تقديرگرا برداشتي تسليمطلبانه
ب ه زندگي و هستي دارد .در جهان بيني مقدر ،خِرَد معطوف به آينده مغفول مانده و سعادت
و شوربختي از پيش تعيين شده است ،بنابراين در ذهن الهوتي جايي براي فهم و انتخاب و
آفريدن آينده وجود ندارد .هر مصيبت و خطري که انسان گرفتارش ميشود ،ناشي از نيروهاي
مابعدالطبيعه و مرموز و خارج از اراده او تلقي ميشود و حکايت از امتحان الهي و يا بخت و
اقبال کور دارد .او به خطر نميانديشد و تفکر خردمندانهاي در قبال آن ندارد .وقتي خطر
حادث شد ،آن را به گناه و عقوبت و خواست خدا نسبت ميدهد .عقل گريزي معطوف به
گذشته و تعبدي ،او را از تالش و کوشش جهت شناخت خطرات و ايجاد تمهيدات و آمادگي
الزم به منظور کاهش و رفع خطرات احتمالي باز ميدارد .بنابر اين ذهن تقديرگرا قادر نيست
فرهنگ ايمني را به مَنِشي فردي تبديل کند .آقاي ب .ف .در اين باره ميگويد« :کم نيستند

آدمهايي که اعتقاداتي دارند و همه اتفاقها را از پيش مقدر ميدونند و حوادث بدي مثل زلزله
را به خواست الهي نسبت ميدهند يا بليههاي طبيعي رو به گناه و عقوبت ربط ميدهند يا به
شانس و بخت بد معتقدند».
در نگاه سوژهها «احساس محروميت و بي عدالتي» از ديگر شرايط علّي هستند که بر
پديده تأخر اد راکي ريسک در شهرنشينان اثر گذارند .هنگامي که افراد احساس کنند نسبت
به ديگران از نعمات مادي و معنوي زندگي اجتماعي و شهري برخوردار نيستند و در حق آنها
اجحاف و بي انصافي روا شده است ،نوعي بياعتمادي از جامعه و الجرم احساس بيگانگي و
جداافتادگي از شهر و محله و ديگر شهرنشينان و مديريت شهري گسترش پيدا ميکند.
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بيگانگي شهري آدمها را مستأصل بار ميآورد و توان تشخيص خطر را از آنان ميگيرد .به
طوري که ديگر برايشان اهميت چنداني ندارد ،چه بر سر خودشان ،همشهريهايشان و شهري
که در آن زندگي ميکنند ،ميآيد .در واقع احساس محروميت و بي عدالتي در نهايت باعث
ميشود که شهرنشيناني منفعل داشته باشيم .بدينسان ريسک و پيامدهاي آن ناديده،
مسکوت و ناچيز شمرده ميشود .آقاي ع .خ .چنين اظهار ميدارد« :وقتي از امکانات رفاهي و

مواهب زندگي شهري بهره کم داشته باشيد و جز فقر و نداري چيزي چنداني نصيبان نشه يا
وقتي ببينيد يک عده خيلي دارند و خودتان خيلي کمتر داريد و در حقتان اجحاف شده و از
خيلي امکانات محروميد وقتي ببينيد عدالتي در کار نيست نسبت به شهرداري و دولت
بياعتماد ميشويد خب حس تعلقتان به شهر از دست ميرود در چنين حالتي برايتان فرقي
نداره چه بر سر شهر و محله و حتي خودتان ميآيد يه بيحسي يه احساس درماندگي ايجاد
ميشه».
از شرايط مؤثر ديگر بر تأخر ادراکي ريسک در برداشت سوژهها« ،اولويت نيازها و
مشغلههاي معيشتيِ» شهرنشينان در مقايسه با دغدغۀ مخاطرات محيطي است .اغلب
شهرنشينان تهراني به دنبال تأمين نيازهاي ضروري و امرار معاش هستند و از گراني کاالهاي
اساسي و تورم افسار گسيخته ،گراني خريد و يا اجاره بهاي مسکن و همچنين پرداخت اقساط
وام نگراني و دغدغه بسر ميبرند .لذا به خطرات محيطي پيش روي شهر چندان توجهي نداشته
و آنها را ناديده ميگيرند و يا در مقابلشان انفعال و تسليم پيشه ميکنند .اولويت داشتن
دغدغههاي معيشتي نسبت به نگرانيهاي خطر در شهرنشينان سايه انداخته است .آقاي ن.
د .در اين باره ميگويد« :بيشتر مردم چنان درگير مشکالت معيشتي اند که فرصت فکر کردن

به زلزله و آلودگي هوا را ندارن .دستمزدهاي پايين هزينههاي باالي خريد و اجاره مسکن
قسطهاي سنگين افزايش مخارج آب و برق و اينجور اقالم باعث شده که خيلي افراد به
آلودگيها فکر نکنن اگر هم راجع به آنها فکر کنن کاري از دستشون بر نميياد».
از ديد سوژهها« ،گرايش به سبک زندگي مصرفي» نيز از شروط علّي است که پديدة
تأخر ادراکي ريسکهاي محيطي را در شهرنشيان تهراني ايجاد ميکند .سبک زندگي مصرفي
از مشخصات بارز شهر تهران است که ريشه در رشد نيازهاي مصرفي فزايندة آنان طي چند
دهۀ اخير دارد .گرايش به پيشرفت مادي افراطي و کاالزدگي ،گرايش به زندگي کربني و
اتومبيلزدگي ،گرايش به زندگي نمايشي ،زندگي پالستيکي و نايلوني و مصرف فزاينده غذاهاي
فرآوريشده از عناصر سبک زندگي مصرفي به حساب ميآيند .گرايش به مصرف زدگي فزاينده
از يک سو مانع از ديدن خطرات احتمالي و در نتيجه نشناختن عدم قطعيتهاي پنهان ميشود
و از سوي ديگر قفل شدن در رفتارهاي عادتي خطرزا و هنجاري شدن خطر و پيامدهايش را
ب ه دنبال دارد به طوري که بسياري از شهرنشينان با اين که ميدانند سبک زندگي مصرفي،
ريسکهاي محيطي مانند آلودگي هوا را به بار ميآورد ،اما حاضر نيستند از آن دست بردارند.
خانم م .ن .دراين باره بيان ميکند« :گرايشي قوي در مردم به زندگي ماشيني مصرف

پالستيک و نايلون يا خوردن سوسيس کالباس چيپس و انواع فست فودها پيدا شده و چنان

 140پژوهشهاي انسانشناسي ايران ،دوره  ،9شماره 2

بخشي از رفتار شده که به آن عادت کردهايم و حاضر نيستيم از آن دست بکشيم .وقتي يه
چيزهايي عادت بشه به سختي ميشه آن را ترک کرد برايمان عادي ميشه و به مشکالتي که
ايجاد ميکنه کاري نداريم بسياري از ما با اين که ميدانيم خوردن فست فود براي سالمتي
ضرر داره اما به لذت خوردنش ميارزه».
عامل علّي تأثيرگذار ديگر بر ادراک ريسک ،از ديد سوژهها «پايگاه اقتصادي -اجتماعيِ»
شهرنشينان مانند ميزان برخورداري از دارايي ،درآمد ،سطح تحصيالت و وضعيت شغلي است.
افرادي که پايگاه اقتصادي -اجتماعي پايينتري دارند ،بهطور نسبي توانايي کمتري در
برخورداري از دانش عمومي ريسک و تشخيص خطرات محيطي داشته و اراده ،کنترلپذيري
و اثربخشي کمتري در مقابله با آنها دارند و کمتر در پي کسب آمادگي و مهارتهاي مقابله
با آنها هستند.

شرایط زمینهای
از ديد سوژهها زمينههايي که در آن راهبردهاي مربوط به پديده تأخر ادراکي ريسکهاي
محيطي نزد شهرنشينان بسط يافته اند ،عبارت است از «جغرافياي طبيعي ناپايدار فالت
ايران»« ،ديالکتيک سازندگي و ويرانگري تاريخ اجتماعي -سياسي ايران»« ،سخت جاني نظام
شخصيتي استبداده زدة تاريخي»« ،فقر زندگي جامعوي و فقدان تجربه زيستۀ خرد اجتماعي»
و «امتناع تفکر» .آقاي ن .ف .در اين باره بيان ميکند« :بخشي از ادراکات انفعالي ما به

بيثباتي دائمي تاريخ اين سرزمين برميگرده موقعيت ايران همواره در شرايط بالياي طبيعي
و ناامنيهاي اجتماعي و سياسي بوده .ما ايرانيها هميشه در موقعيت خطرناک و فاجعهباري
مثل جنگ خشکسالي قحطي زندگي کردهايم .تکرار ناماليمات و مصيبتها وضعي را پيش
آورده که چنان به آن خو کنيم که فرصت اقدام و عمل را از ما گرفته است».

شرایط میانجی
از ديد مطلعين ،شرايط ميانجي مشتمل بر ضعف مديريت شهري در آگاهيبخشي ريسک،
شهروندزدايي مديريت شهري ،شئانگاري مديريت شهري به شهر ،شهروندگريزي نهادهاي
دولتي ،ضعف ساختار و عملکرد نهادهاي دولتي و مديريت شهري ،ضعف آموزش و پرورش در
آگاهيبخشي ريسک ،ضعف آموزش و پرورش در توليد انسان شهروند ،فقر فرهنگ شهروندي
و زيست محيطي در خانواده ،ساختار و رويکرد غير دمکرانيک قدرت سياسي است .خانم ا.
ص .اظهار داشت« :مدارس و سازمانهاي فرهنگي تفکر و مهارتهاي شهروندي را آموزش

نميدهند .انسان شهروند و مسئول به وجود نميآورند سازمانهاي بحران شهري و محيط
زيست آن طور که بايد مسئوليتشان را درست انجام نميدهند به دستگاههاي عريض و طويل
بي خاصيت تبديل شدهاند .آموزش به مردم در اين زمينهها تقريباً هيچه .شهر با تبليغات و
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شعار اداره ميشه .ما در نهادهايي به سر ميبريم که ظاهري مدرن دارند ،اما باطنشون با عقل
ميانهاي نداره .اين سازمانها شهروند مشارکت جو و آينده نگر تربيت نميکنند».

کنش و تعامل
از منظر سوژههاي مطلع ،اغلب شهرنشينان تهراني در برخورد با پديده ريسکهاي محيطي،
راهبردهاي انفعالي و غيرمولد از جمله توجيهات الهوتي ،راهکارهاي مناسکي ،ترفندهاي
جادويي و فراطبيعي و مسئوليتگريزي و دليلتراشي را اتخاذ ميکنند و افرادي بسيار کمي
از شهرنشينان هستند که بر استفاده و بهرهمندي از تاکتيکهاي فعال از جمله تاکتيکهاي
مقابله با (زلزله ،آلودگي هوا و زندگي سرسامآور شهري ،آلودگي زباله و آلودگي آب ،ريسکهاي
غدايي مضر سالمت ،کمبودآب) تأکيد داشته و به کار ميگيرند .به طوري که به کارگيري اين
راهبردها در ميان شهرنشينان چندان فراگير و قابلمالحظه نيست .نتيجه اين که در ميان
شهرنشينان تأخّر کنش در رويارويي با ريسکهاي محيطي مشهود و گسترده بوده و وجهي
غالب دارد .آقاي ص .ل .درباره مسئوليت گريزي شهرنشينان اظهار داشت« :چند روز پيش با

همسرم رفتيم رستوران ،همسرم به گارسون گفت :اين سفره پالستيکي يکبار مصرف براي
محيط زيست مضره .همين شيشه روي ميز را تميز کن ،سفره يکبار مصرف نميخواهيم.
گارسون در جواب گفت :مملکت که همه چيزش خراب شده بگذار محيط زيستش هم خراب
بشه ،اين مملکت درست بشو نيست ،اين هم مثل همه خرابيها ،شما برو جلوي تاراج اموال و
دزديهايي که ميشه ،بگير مشکل محيط زيستش با من! و شروع کرد به تمسخر .نکتهاي که
بايد عرض کنم اين است که بي مسئوليتي به دنبالش بي مسئوليتي ميآورد .افراد دنبال
توجيه کارهاشون هستن».

پیامدهای ناشی از راهبردها
از نظر سوژهها ،نااميدي از جمله اين پيامدها در ميان شهرنشينان است .خانم ج .ا .بيان
ميکند« :حال و روز مان طوري شده که هر جا پا ميگذاري ميبيني افراد اميدشان را به حل

مشکلتشان از دست دادهاند .گشايشي در کارهاشون نميبينن .آينده براشون تيره و تاره يک
احساس بدبيني و بدگماني اپيدمي شده .به جاي اميد به آينده ترس جايگزين شده».
پيامدهاي حاصل از اتخاذ راهبردهاي انفعالي و غيرمولد و ضعف استفاده از تاکتيکهاي
فعال در مواجهه با ريسکهاي محيطي صرفاً نااميدي و عناصرش را دربرندارد ،بلکه ابعاد
گستردهتري از جمله «تبعات مخرب خطر وقوع زلزله»« ،تداوم آلودگي هوا و تبعات جسمي
و روحي آن»« ،تداوم مصرف آلودگي آب و عوارض آن»« ،تداوم مصرف پالستيک و مضرات
ناشي از آن»« ،تشديد آلودگي زبالههاي شهري و تبعات آن»« ،تداوم فرو نشست زمين و
خطرات وقوع آن»« ،تشديد تغييرات اقليمي و آسيبهاي آن»« ،تشديد مصرف مواد غذايي
مضر و عوارض آن»« ،تداوم امواج مخابراتي و پارازيتهاي مضر و تبعات آن» و «تداوم
آلودگيهاي صوتي و ترافيک سنگين و تبعات آن» را به همراه ميآورد .آقاي د .ش .ميگويد:
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«آدمها وقتي نسبت به آلودگي هوا و آب و ترافيک سرسامآور و صداهاي وحشتناک
موتورسيکلتها که از پيادهروها رد ميشن حساسيت خودشون را از دست بدهند و کاري
نکنند ،خب فکر ميکنيد آخرش چي ميشه؟ آخرش ميشه ادامه اين بدبختيها و هزار تا
مريضي .شما برو يک سري به اين بيمارستانها بزن ببين چه خبره .مردم خودشون به سالمتي
خودشون قبل از مريضي فکر نميکنند ،توجه ندارند که اين آلودگيها مسبب اين همه مريضي
است .مردم خيلي گرفتار دوا و درمون هستن».

نتیجهگیری
مقولههاي تأخر ادراکي و تأخر کُنشي در بين االذهان و اندرکنش شهرنشينان تهراني به يک
مقولۀ کالن با عنوان تأخر فرهنگي ريسکهاي محيطي برساخت ميشود .بدين معني که
آگاهي و خِرَد معطوف به ريسک و کُنش معطوف به آن در سوگيري شخصيتي ساکنان شهر
تهران تبلور چنداني نيافته و قابلمالحظه نيست .به بيان ديگر در الگوهاي ذهني و کُنش
شهرنشينان تهراني فرهنگ ريسک و ايمني در مواجهه با خطرات محيطي ،نقش برجسته و
معناداري ندارد.
مفهوم تأخر فرهنگيِ ريسکهاي محيطي را ميتوان از لحاظ نظري به جامعه شهري
شده ايران تسري داد؛ اين که گفتمان ريسک در بين االذهان و کنشهاي اجتماعي جامعه
ايراني در نميگيرد و فرهنگ ريسک به گفتماني عمومي در نميآيد .در جامعه شهري ايران
ميتوان از يک سو توسعه نيافتگي عقالنيت علمي و فني را در مقابل ريسکهاي عصر حاضر
استنباط کرد و از سوي ديگر فقر عقالنيت و کنش اجتماعي را در مواجهه با آنها بسا وسيعتر
و عميقتر دريافت .به گونهاي که گفتمان آيندهنگري ،بازنگري آينده و بازانديشي و کنش
اراديِ فعال در مقابل خطرات پيش رو در ذهن و عمل ايراني حضور و بازتاب چنداني ندارد.
فقر فرهنگ و گفتمان ريسک ريشه در نارسايي و ضعف نهادها ،ساختارها و جنبشهاي
اجتماعي مدرن در ايران دارد .نهادها و ساختارهاي شهري به طور عمده در بخش سخت
افزاري و کالبدي رشد کردهاند و در بخش فرهنگي و اجتماعي (بخش نرمافزاري) بسيار
توسعهنيافته و نحيفاند .ما ايرانيان در نهادها و ساختارهاي مدرن به سر نميبريم .بلکه بيشتر
در نهادها و ساختارهايي قرار داريم که از تلفيق عناصري از سنتها و الگوهاي ذهني پيشامدرن
با بخش سختافزاري و ابزاري مدرن حادث شدهاند .اين تلفيق ،شهروند ريسکشناس و
ريسکورز تربيت نميکند .جامعۀ شهريشده ايران ،عليرغم حضور دائمي خطرات محيطي،
از عقالنيت علمي و بسا بيشتر از عقالنيت اجتماعي که از نشانهها و شاخصهاي محوري
توسعهيافتگي محسوب ميشوند ،برخوردار نيست .به طوري که در قلمرو شناخت و سنجش
ريسکهاي خارجي و فنون مقابله با آنها مانند خطر زلزله از توسعه نيافتگي رنج ميبرد و به
مراتب در قلمرو آگاهي اجتماعي و کنش فعاالنه شهروندي در مواجهه با ريسکهاي محيطيِ
برساخته مانند آلودگيهاي محيط زيستي ناتوانتر و مقهورتر است و رنج مضاعفي را بر دوش
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ميکشد .لذا ميتوان نتيجه گرفت که جامعه ايراني در فاصلۀ شناختي و ادراکي از ريسکهاي
محيطي و انفعال رفتاري در مواجهه با آنها قرار دارد و بنابراين در مقايسه با جوامع مدرن به
لحاظ فکري ،فرهنگي و اجتماعي به مراتب کمتوسعه است و در گفتمان نرمافزاري توسعه قرار
ندارد ،به گونهاي که از گفتمان پيشرفت اجتماعي و گفتمان کيفيت زندگيِ محيط زيست
محور محروم يا کمبهره است .گريز از خِرَد اجتماعي و امتناع از توسعه اجتماعيِ زيستبومگرا
از مسائل اساسي جامعۀ شهريشدة ايران است.
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