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چکیده
 ری  تعب یمتفاوت یها متخصصان مختلف به گونه در میان و ها نیپلیسید دراست که  یزیبرانگ چالش میمفاه از منظر

دو را در خ ود دارد. ای ن    گرا یا ترکیب ی از ای ن    گرا تا ذهنیت ها دامنۀ وسیعی از معانی عینیت این تفاوت .شده است
سیستمی است، نگر و  ای مرکب از عینیت و ذهنیت که مدعی نگاه کل عنوان پدیده مقاله با پذیرفتن تعریف منظر به

ه ای پییی ده، دینامی   و     پردازد. بس یاری از رویکرده ا مانن د عل م سیس تم      آوری منظر شیراز می به ارزیابی تاب
شوند، قائل ب ه دش واری ی ا ع دع قطعی ت در       هایی که اصطالحاً قوی سیاه نامیده می و تأثیرگذاری پدیده آشوبناک
ه ایش براس ات تر وری سیس تم،      با همۀ اجزا و پییی دگی  های موجودند. سیستم منظر در این پژوهش سازی مدل
 19پژوهی با استناد به شواهدی که از س یل ف روردین    عنوان جعبۀ سیاه در نظر گرفته شد. شهر شیراز برای مورد به

، فراین دهایی در سیس تم منظ ر شناس ایی و     DPSIRمدل و  AIDAروش و با استفاده از ترکیب  دست آمد شیراز به
مص احبۀ   73ه ا،   آوری با سیستم منظر و محیط تبیین شد. در نهایت براسات مشاهدات و مستندنگاری نسبت تاب

آوری شیراز در برابر سیل تحلی ل   عمیق با مردع و تحلیل محتوای سه سخنرانی و چهار پنل تخصصی، وضعیت تاب
منظر، شهر شیراز در براب ر س یل   نگر و سیستمی  دهد که در کل، با رویکرد کل های این پژوهش نشان می شد. یافته
تحوالت فرهنگ ی   آور بوده است. سیل، خسارات جانی و مالی زیادی در پی داشت، اما به  تاب 1919 نیفروردمهیب 

و رفتارهای اجتماعی که در روز رخداد سیل در شیراز اتفاق افتاد، سبب همبستگی و حس تعل ق بیش تر م ردع ب ه     
ه ای   ت ر سیس تم   ها و نهادها ب ه بازگش ت س ری     ای اجتماعی در کنار دیگر سازمانه بر آن فعالیت شیراز شد. عالوه

دیده به حالت اول و شرایط پیش از وق و  س یل من  ر ش د. مش کالت اقتص ادی م ردع         اجتماعی و کالبدی آسیب
ری ش یراز،  آو با مشارکت خیرین مرتف  شد. در واق  مزیت ت اب  حمایت سازمانی و نهادی و دولتی بر عالوهزده   سیل

، ب ه  1919آوری شیراز در براب ر س یل ف روردین     همبستگی اجتماعی و فرهنگی مردع شیراز بود. به زبان دیگر، تاب
 لحاظ فیزیکی از نوعی بازگشت به حالت اولیه و به لحاظ اجتماعی، از نو  حرکت به جلو است.

نگر، رویکرد منظر، مخ اطرات   سیستمی و کل هوا، رویکرد و آوری محیط و منظر، تغییرات آب ابت:هایکلیدیواژه
 .DPSIRشهر شیراز،  مدل  1919سیل فروردین 

                                                           
   این مقاله برگرفته از رساله دکتری آیدا اسدافروز با عنوان رویکرد منظرین، رهیافتی به سوی تاب آوری محیطی در روی ارویی
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مقدمه

از زم ان  " آوری تاب"هایی دارند. مفهوع  به لحاظ مفهومی پیییدگی 2منظرو  1یآور هر دو واژة تاب

ه ای متف اوتی تعری ف ش ده      های مختلف، به ص ورت  تاکنون در رشته و [21]باستان وجود داشته 

پذیری، حرکت به جل و و   ای از معانی نظیر صلبیت، انس اع، برگشت [. این تعاریف گستره11] ستا

آوری ناظر به امری گسترده و ن امتعین اس ت. ب ر     ب [. مفهوع تا92شود ] تحول به جلو را شامل می

و [ 11،13، 98آوری ای اد شده، توافق ج امعی وج ود ن دارد ]    سر مفاهیم متفاوتی که از تفکر تاب

ه ای مختل ف    [. در نتی ه در رشته99] تمرکز و تنو  متفاوت باشد ،نو  تبیینممکن است از نظر 

آوری  نیز مفهوع تاب های دیگر پزشکی، اکولوژی و رشته شناسی و روان مانند ریاضی و فیزی ، روان

ت وان   آوری، م ی  [. با توجه به تعاریف متعدد و مختل ف ت اب  29اند ] را از دیدگاه خود تروریزه کرده

توان د ب ه    مفهومی کلی را برای آن استخراج کرد که با بقای سیستم مرتبط است. بقای سیستم می

ال ت اولی ه، تغیی ر و    مقاومت، تغیی ر و س پس بازگش ت ب ه ح     رینظهای مختلف ان اع گیرد،  شکل

آوری در تالش ب رای حمای ت از ی   ی ا      و تغییر و جهش به جلو. انوا  تعاریف تاب حرکت به جلو

 .باش د  اتینیع از یا م موعه ای عینیت  ی دتوان یم  ستمیسچند حالت از این چهار حالت هستند. 

 [.29] دباش داشته مدنظر را یانسان اجتماعات ای انسان دنتوا یم  سیستم همینین

آوری امری چندوجهی است ک ه ابع اد اکول وژیکی،     تابکه دهد  های اخیر نشان می پژوهش

برخ ی محقق ان ب ر ای ن     [. 19، 13] ش ود  اجتماعی، اقتصادی، سازمانی و فیزیکی را شامل م ی 

از اج زای سیس تمی    چراک ه آنه ا   ،آوری باش ند  های ت اب  ها باید در مرکز برنامه ن باورند که انسا

[. در 91] گذارن د  ها اثر م ی   های محلی برای پرداختن به کاستی ها و توانایی هستند که بر ضعف

عن وان   هایی است که به واق  ادبیات اکولوژی، پر از تصویر جوام ، شهرها، اجتماعات و سکونتگاه

ن ب ر  ا[. برخی از محقق91] سازگاری و انطباق وجود دارند فراینددر  های پویای پیییده سیستم

آوری  ت ر، ت اب   از دی دگاهی وس ی   . تر داش ته باش د   آوری باید کاربردی وسی  این باورند که تاب

[. 91] کن د  ه ا را تم مین م ی    المل ل و برق راری ارتب ای می ان سیس تم      دستیابی به روابط بین

ب ه م وازی ب ودن     ،جغرافیای انسانی، اکولوژی انسانی و اقتصاد اکول وژیکی  مانند یهای دیسیپلین

چراکه هنوز در این زمینه ابهاع وج ود   ،آوری اکوسیستمی اشاره دارند آوری اجتماعی و تاب تاب

[. ام روزه نی ز   27، 91ن د ] آورتر ت اب  آوری اکوسیس تمی در ک ل   تکی بر ت اب دارد که جوام  م

 [.97] تساجراآوری در حال  عینیات یا ذهنیات در تاب در اهمیت بیشتر ۀمطالعاتی با دغدغ

های تقویت ظرفیت انسانی برای ترمیم و بازس ازی پ س از   فرایندآوری انسانی در  تاب تأکید

                                                           
1. Resilience 
2. Landscape 
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[. ای ن رویک رد   91اس ت ] ترین زمان ممکن و با کمترین یا بدون کم  خارجی  حادثه در کوتاه

 اس ت ه ا ش کل گرفت ه     وری دارند که در طول قرنآ پذیرد که جوام  سطح مشخصی از تاب می

ه ای محل ی س ازگاری، موان   ی ا       راهبردرسد فرهنگ، دانش، میراث، ت ارب و  نظر می [. به91]

 [.  91کند ] آوری حادثه ای اد می برای افزایش تاب ییها فرصت

های علمی مختلف متفاوت است و نگاه به تعری ف منظ ر    نیز از نگاه رشته "منظر"تعاریف واژه 

نیز دچار تحوالت و تغییراتی ب وده اس ت. تناقم ات در     2و ایران 1در سیر تحول تاریخی، در جهان

ه ای   رو کرده و برای مدیریت سیاست تعریف منظر، بحث و بررسی در این حوزه را با دشواری روبه

ای بس یار تفس یرپذیر    عن وان واژه  آفرین بوده است. بنابراین، منظر ب ه  مرتبط با منظر بیشتر مشکل

ای ن   در دهن د.  گرایی را تشکیل م ی  گرایی تا ذهنیت عینیت مطرح شده است. این تعاریف طیفی از

"عین ی "ان د  رویک رد    بن دی ک رده   زمینه برخی محققان، چهار رویکرد کلی در منظ ر را دس ته  
3 ،

"ذهنی"رویکرد 
در ای ن   .[12] "نگ ر  ذهن ی ی ا ک ل    -عین ی "، رویکرد "عینی و ذهنی"، رویکرد 4

ه ذهنیت، فرهنگ و تاریخ و هویت م وارد م رتبط ب ا    توجه ب ، منظر بی"رویکرد عینی"بندی،  دسته

نگ ر  و   شود، ولی در برخی رویکرده ای دیگ ر، ب ر نگ رش ک ل      ذهنیت انسان تعریف و بررسی می

 .[12سیستمی و ناممکن بودن جدایی عینیت و ذهنیت تأکید شده است ]

ی  ه، وقت ی   است. در نتآشوبناک دهند که منظر سیستمی پویا، پیییده و  ها نشان می پژوهش

ش ود ی ا حی ات آن ت داوع      افتد، سیستم یا دچار تخریب م ی  بحران یا چالشی در سیستم اتفاق می

دان د ک ه ح وات پن گان ه از جه ان       دهندة چیزی می دونادیو رویکرد منظر را نشان [.19یابد ] می

و ... را  ظاهر ساده پنج نو  رابط ۀ انس ان ب ا جه ان م ادی، غیرم ادی       کنند. این جملۀ به ادراک می

[. محققان بر این باورند که رویکردهای منظ ر قادرن د همزم ان موان   و مواض        7کند ] تبیین می

متعدد را لحاظ کنند و تأثیرات اکولوژی   و ک ارایی اقتص ادی و کیفی ت زیب ایی و ترجیح ات را       

 یه ا  مؤلف ه  آنه ا،  دی  د از[. 97] رندیبگعنوان عوامل مؤثر در جانمایی و طراحی در نظر  همزمان به

را ب ه   یذهن   یه ا  مؤلف ه  محقق ان، [. 97] دی  آ یم   دس ت ب ه  یک  یزیف یساختارها ازمنظر  ینیع

که منظر توسط هر ف رد   باورند نیو بر ا دانند یمنظر مرتبط م کنندة ادراک یا گر مشاهده تیشخص

تظ ارات او  یابد. آنها بر نقش فرد و ترجیحات و ت ارب و ان شود و پرورش می گر دریافت می مشاهده

                                                           
منظ ر؛ مفه ومی در ح ال    (. »1918) ری  امهاشمی، آیدا؛ و منصوری، س ید   برای مطالعۀ بیشتر رجو  کنید به آل. 1

 ، تهران.77، دورة چهاردهم، ش نظر باغ، «تغییر، نگاهی به سیر تحول مفهوع منظر از رنسانس تاکنون

سیر تحول مفهوع منظ ر در  (. »1917برای مطالعۀ بیشتر رجو  کنید به منصوری، سید امیر؛ و مخلص، فرنوش ) .2
 .17-29  ص  88، دورة پانزدهم، ش نظر غبا، («7تا  9شعر فارسی قرون اولیۀ ه ری )

3. objective 
4. subjective 
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، منظ ر  2333[. براس ات تعری ف کنوانس یون اروپ ا     19دهی صفات منظر تأکی د دارن د ]   در شکل

شود. این تعریف برای منظ ر شخص یتی قائ ل اس ت ک ه       محیطی است که توسط مردع ادراک می

[. تعری ف منظ ر در رویک رد    91نتی ۀ فاکتورهای انسانی و طبیعی در تعام ل ب ا یک دیگر اس ت ]    

ش ود.   که توسط م ردع ادراک م ی   ای محوطه یا منطقه"اروپا چنین است   2338منظر کنوانسیون 

توان نتی ۀ عمل و ارتبای فاکتورهای طبیع ی ی ا انس انی     همینین ویژگی و شخصیت منظر را می

ای  نگر، منظ ر پدی ده   [. براسات تعریف کنوانسیون منظر و رویکردهای سیستمی و کل28دانست ]

 [.  28صل ادراک انسان از محیط است ]شود که حا شناخته می

[، 9] ک نش اج زا و عوام ل در ی   ک ل واح د در نظ ر بگی ریم         اگر سیستم را حاصل برهم

ک ل  »[. ارسطو اعتقاد داشت که 93] سیستم هستند ةگذار و تغییردهندتأثیرعوامل  ،1ها پیشران

نگر به سیستم ح اکی از   [. به بیان دیگر، رویکرد کل91] «آن است یبیشتر از جم  جبری اجزا

این نکته است که نو  و چگونگی روابط می ان اج زای ی   سیس تم چی زی فرات ر از چی دمان        

ای را  هر پدی ده  واق  بهنمایاند و  تصادفی اجزای آن سیستم است که در نهایت کل واحدی را می

نگر به جهان امری جدید و نو محسوب  گاه کلگرایی و ن [. کل2] گیرد ی  کل درنظر می ۀمثاب به

 های کهن مانند یونان نیز وجود داش ته اس ت   شود و این نو  نگاه در دوران باستان و تمدن نمی

خ ورد و   ای عصر حاضر به چشم م ی  دوره این، غیبت این نگاه در فهم الگوهای شبه [. با وجود2]

نگر پژوهش  یرات را در نگاهی سیستمی و کلارتبای میان اختالالت و تغیدربارة متخصصان باید 

ها مدعی اس تفاده   نگر، بسیاری از پژوهش های سیستمی کل [. در راستای تبیین روش11]کنند 

مختل ف، ب ه    ۀولی در واق  با کنار هم گذاش تن اجزای ی از چن د رش ت     ،نگرند از رویکردهای کل

با درنظ ر   همقالی  نگری در  ال کلمث عنوان به [.11، 17] پردازند تحلیل و پژوهش موضوعی می

آوری داخل ی و   ت اب  ۀآوری ب ه دو دس ت   بندی ت اب  و دسته گرفتن فاکتورهای داخلی و خارجی

ابعاد فناوری، سازمانی و اقتصادی برای آن در نظر گرفته ش د   ،که در ادامه گرفتخارجی ان اع 

س ت ک ه   ا حالی [. این در99] های مختلف ان اع گرفت نظر متخصصان رشته براساتو آنالیزها 

نگر و سیس تمی اس ت.    نظر گرفتن و اطالعات در نگاهی کل دغدغه و مشکل اصلی، چگونگی در

ه ایی   با توجه به این نکته که ابعاد مختلف اعم از اجتماعی، اقتصادی، سازمانی و غیره، سیس تم 

[، چن ین  1] دافت   ای در آنه ا اتف اق م ی    غیرخطی دینامی  و آشوبناک هستند ک ه اث ر پروان ه   

ادراک  ۀپذیر نیست. چراک ه منظ ر در نتی      سازی متقن منظر امکان نماید که بررسی و مدل می

ها از تعامل ابعاد مختلفی است که پیییده و آشوبناک هستند. در نتی  ه سیس تم منظ ر     انسان

                                                           
1. Driving forces 
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تنهایی سیس تمی پییی ده، غیرخط ی، دینامی   و آش وبناک اس ت. در بس یاری از         هم خود به

رس د   های اجتماعی، اقتصادی، سازمانی، کالبدی و... )که به نظ ر م ی   ها از جمله سیستم مسیست

است که در   حالی منظر نیز یکی از آنها باشد( وابستگی به شرایط اولیه بسیار مهم است. این در

گیری  هایی برای ارزیابی و تصمیم دنبال شاخص های علمی به ها روش جریان بررسی این سیستم

 شود.  توجه می ها کمتر میان این شاخص ۀو به رابط هستند

مانند. ب ه نظ ر    ل میات غافتأثیر، از در نظر گرفتن این ی دیگرها در رشته متخصصانبرخی 

ها  رشته یاطالع کمکم و عمق زیاد( موجب جدایی و  ةاشاره به محدود) یبخشنگاه رسد این  می

های مختل ف و ات الم من اب  من  ر      ر حوزههای بخشی د گیری از یکدیگر و همینین به تصمیم

دیگر  یا گونه بهعلی و وابستگی سیستم به شرایط  ۀشده است. برای مواجهه با این کاستی، رابط

 .[7] است گرفته قرار توجه مورد 1ها ای علت هایی تحت عنوان تحلیل الیه در پژوهش

طور معمول از میان اتفاقات یا وقای  معم ولی نیس تند.    ها به اتفاقات مهم و تغییردهندة سیستم

گذارند. این رخدادهای ن ادر در   می  بلکه وقایعی نادرند که گاه اثری بزرگ و تغییردهنده بر سیستم

"قوی سیاه"اصطالح به 
پ رداز   نیکوالت طال ب نظری ه   مینس[. 19-11  ص 17] اند شده  معروم  2

دهندة محدودیت علم و دان ش حاص ل از مش اهده و ت رب ه      تروری قوی سیاه این موضو  را نشان

پ ذیری   بین ی  و پیش "تأثیرگذاری عظیم"، "نادر بودن"تعبیر کرده و رویدادهایی را که سه ویژگی 

[. 19-11  ص 17]نام د   را داشته باش ند ق وی س یاه م ی     "مبتنی برگذشته )نه در رابطه با آینده(

تحلی ل کن د و    و را براسات اطالعات و دانش بشری ت زی ه اغلب در تالش است که رویدادها  انسان

  ص 17]بینی س ازد   پذیر جلوه دهد و رویداد را قابل توضیح و پیش بینی آن را قابل توضیح و پیش

پذیری کم و تأثیرگذاری عظیم یا عدع قطعیت و تصادفی ب ودن، ق وی س یاه را ب ه      بینی . پیش[19

ق  وی س  یاه حاص  ل »پ  رداز  . از دی  د ای  ن نظری  ه[19  ص 17]کن  د  معم  ای بزرگ  ی تب  دیل م  ی

های شناختی فردی و جمعی است، عمدتاً ناشی از اطمین ان ب یش از ح د ب ه دان ش و       محدودیت

گره ا   ک ه در چش م مش اهده   « قوی سیاه عینی»ای عینی نیست. او تالش برای تعریف ی   پدیده

 .  [23  ص 17]« داند یکسان باشد را بدترین نو  برداشت از این مفهوع می

های طبیع ی و   و در کنار آن، گسترش شهرها، مخاطرات و بحران هوا و با تغییرات جهانی آب

پییی ده مانن د   ای  [. ازآن ا که در سامانه11است ]خسارات ناشی از آنها روندی افزایشی داشته 

، ض رورت بررس ی   [11ش ود ]  شهر، اختالل در هر جزء سیستم به اختالل در کل آن من ر م ی 

 وج ود دارد. نگ ر   در کنار مخ اطرات انس انی، در نگ اهی سیس تمی و ک ل      ییوهوا آبمخاطرات 

                                                           
1. CLA  - Causal Layer Analyses 
2. black Swan 
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آوری  سوی ارتقای تاب و مدیریت مخاطرات محیطی، برخالم گذشته، سمت ةمطالعات اخیر حوز

 آوری است. اهمیت مفاهیم تاب ةدهند [ و این نشان1، 8، 12گرفته ]

ی و عدع ج دایی عینی ت و ذهنی ت در رویک رد     نگری، نگاه سیستم با توجه به سه اصل کل

  های زیر است منظر، این پژوهش در پی پاسخگویی به پرسش

 ان امد؟ یم یمیاقل راتییدر برابر تغ یآور تاب  ادیمنظر چگونه به ا کردروی

 ند؟ا منظر کداع یآور تاب یاصل پارامترهای

 منظر چگونه است؟ یپارامترها انیم یروابط اصل

 چگونه بود؟ 1919از در برابر مخاطرات سیل فروردین آوری شیر تاب

AIDAه ای   ه ا ب ا م دل    از طری ق ترکی ب تر وری سیس تم      1این مقاله با رویکرد منظر
و  2

DPSIR
ه ای   لفهؤشیراز، به کشف م 1919سیل مخرب فروردین  ۀی تطبیقی با واقعفراینددر  9

آوری ش یراز در براب ر    ه ا پرداخت ه و چگ ونگی ت اب     لف ه ؤآوری شیراز و روابط میان م اصلی تاب

راهکاره ای  ب ارة  ده د. در ادام ه در   و توض یح م ی   کند میپیامدهای سیل را تبیین مخاطرات و 

 .شود بحث می آوری شیراز  افزایش تاب

روشپژوهش

ه ای اجتم اعی،    با توجه به این نکته که سیستم منظر، سیستمی پییی ده و متش کل از س امانه   

های پیییده و فرایندیطی، سیاسی، اقتصادی، قانونی، تکنولوژیکی و غیره است و ارتباطات و مح

های پیییده و دینامی     گونه سیستم ای بررسی این وقو  وقایعی مانند قوی سیاه و اثرات پروانه

از  ساز مانند سیل واکنشی سیستم منظر در برابر عوامل بحران فرایند ،کند رو می را با چالش روبه

و ازآن  ا ک ه نت ایج در برخ ی      ش د آوری بررس ی   همراه تعاریف ت اب  ها به طریق تروری سیستم

هایی داشت، از ای ن دو م دل نی ز در تحلی ل      همپوشانی AIDAو    DPSIRهای ها با مدل قسمت

 مخاطرات سیل شیراز استفاده شد.

 از وقای  و محیط است ها( با توجه به اینکه منظر، حاصل ادراک مخاطبان )شهروندان، انسان

ها باش د. بن ابراین منظ ر س یل ش یراز از دی دگاه        باید حاصل ادراک انسان الزع[، اطالعات 91]

آوری و  . جم شد( بررسی متخصصانهای مختلف شهروندان شیرازی )اعم از مردع عادی و  گروه

 73دان، ه ا در ای ن پ ژوهش از طری ق مش اهدات می دانی رفتاره ای ش هرون         یابی به داده دست

، بهش ت یارد 12ت ا   1 ه ای  در تاریخ سه سخنرانی و نیز تحلیل محتوای عمیق با مردع ۀمصاحب
                                                           
1. Landscape Approach 
2. Attention, Intrest, Desire, Action, Satisfaction 
3. drivers, pressures, state, impact and response  
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سیل در شیراز رخ داد ص ورت   ۀاز حادث و پس اردیبهشت 17تا  1از  که چهار نشست تخصصی

ه ا و   ها سپس با استفاده از مدلی ک ه پژوهش گران ب ا ترکی ب تر وری سیس تم       گرفت. این داده

 .شدبودند تحلیل و بررسی  کردهآوری تبیین  و تعاریف تاب AIDAو مدل   DPSIRمدل

کش ف اطالع ات پنه ان در     یب را  ها، یتندنگارو مس یدانیبر مشاهدات مدر گاع بعد، افزون 

 مح یط،  1یکتای یها یژگیو و طیمتعدد و گوناگون مردع از مح یذهن ریتصاو نیو همین طیمح

ت ا   حم ور داش تند   رازیکه در آن زمان در ش و مردع( نمتخصصاافرادی )با  قیعم ۀمصاحب 73

 ای  اول ب دون س اختار    ۀمصاحب 13ه ک گرفتتکرار ان اع   ادیها و ا به اشبا  داده دنیزمان رس

مصاحبۀ  .گرفتمنظر ان اع  یآور در تاب مؤثر یپرسش مشخص با هدم کشف عوامل و روندها

عمی ق ت ا ح د     ۀشوندگان در مصاحب مصاحبه کهبدون ساختار در ابتدا با این هدم ان اع گرفت 

ده  لی  در تحل دار نش ود.  ها به دور باشند و اعتبار پژوهش خدشه داوری یا پیش ها هامکان از نظری

ش وندگان ق رار داش ت     مص احبه  تأکید ایمورد تکرار  شتریکه ب ییاول، عوامل و روندها ۀمصاحب

ه ا    پرس ش  .شد مطرحباز  یها ت پرسشصور به ها مصاحبه ۀی ادامراو ب و مشخص شد ییشناسا

ها و مخاطرات پیشین، تصویر ذهنی م ردع از   لیافراد از س ۀت ربهای مشخصات افراد،  در زمینه

احساس ات،  ، ه ا  نگرش و ارزش د،یعقا، (ینهاد ی)سازمان اقدامات، (یاقدامات )مردم، رازیش لیس

االت متف اوت، اطالع ات   ؤمطرح شد که با توجه به شرایط یکتای هر مص احبه، ب ا س     ها  انیه

ش وندگان ب ه    مص احبه، پاس خ مص احبه    97حدود  یپس از اجرا. شدمورد نظر استخراج  ۀزمین

 گ ر ید ۀمص احب  19 ح ال،  نی  با ا .ها اتفاق افتاد اشبا  داده دیرس یبود که به نظر م دهیتکرار رس

ه ا و   کلیدواژه براساتها  محتوای مصاحبه .گرفتها ان اع  داده تیت و کفااز صح نانیاطم یبرا

های اصلی آنها مشخص  بندی شده و حیطه کار رفته بود، دسته ها به عباراتی که در متن مصاحبه

ه ا   ها و کلی دواژه   و تحلیل برای کشف الگوها و روابط میان دسته کاوشها  . در متن مصاحبهشد

ها توسط پژوهشگری دیگر نیز بررس ی و   ها، متن مصاحبه سن ش اعتبار یافتهان اع گرفت. برای 

ه ای هف ت س خنرانی و     داده. ش د و اشتراکات مش خص   مقایسه شدهو نتایج با هم  شدارزیابی 

ه ای تکمیل ی ب ر     عن وان داده  هش ده در آنه ا در ای ن پ ژوهش ب       نشست و بحث و نظرهای ارائه

و  ه ا  هبع د مس ائل مح وری و مش ترک می ان نظری        مرحل ۀ مشاهدات میدانی استفاده شد. در 

نظر ت می  شد. سپس نت ایج، الگوه ا و رون دهای     قد وشده در هفت نشست و ن های ارائه تحلیل

و تحلیل شد که مقایسه شده در شیراز نیز  های برگزار ها با محتوای پنل شده از مصاحبه استخراج

بن دی   س پس دس ته   .ش د ها ارزیابی    تحلیل مصاحبه از کنندة نتایج حاصلتأییدها،   محتوای پنل

                                                           
1. Singular 
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دلی ل همخ وانی    ( بهپاسخ )پیشران، فشار، وضعیت، اثر، RISPD، براسات مدل مؤثرپارامترهای 

 RISPDعوام ل م رتبط ب ا    از این اس ات پ نج دس ته     اولیه این مدل با کلیت، صورت گرفت  بر

ر م دل یادش ده ب ا تلفی ق رویک رد      دس ته ت دوین و د   استخراج شد. سپس ریزپارامترها در ه ر 

متخصص معم اری منظ ر، ت دوین و     چهاردر پنلی متشکل از  فرایند. این شدسیستمی تحلیل 

حاص ل از ای ن مراح ل     ةش د  های کش ف فراین د آخر با استفاده از تحلی ل   مرحلۀنهایی شد. در 

   .شدهای مختلف شناسایی  آوری منظر شیراز در برابر سیل تحلیل و نقایص در بخش تاب

هاوبحثیافته

اص لی   ۀتوان به دو دس ت  را می 1919سیل فروردین  ۀسیستم منظر شیراز در حادث یها پیشران

کالبدی سیل به منازل های  )فیزیکی( شامل آسیب عینی ۀهای وارد بر عرص کرد. پیشران  تقسیم

الی( و  و ص ورت جم   ش دن آب و گ ل     ه ا )ب ه   ها و برخی زیرساخت ها، خیابان خودرومسکونی، 

های ناشی از مرگ ناگهانی تعدادی از هموطنان در  ذهن شامل شوک  ۀهای وارد بر عرص پیشران

ر ای اع  ثر شدن مردع شیراز و غمزدگ ی د أسعدی، مت ۀ، آسیب روحی محل1919ایاع نوروز سال 

گذاش ت   تأثیرهای دیگر اجتماعی، اقتصادی و غیره فرایندصورت غیرمستقیم بر  نوروز بود که به

لف اول ای ن پ ژوهش   ؤ(. مشاهدات میدانی و بازدید از ابعاد وسی  این مخاطره توسط م1شکل )

شاهد عینی در شیراز حمور داشت و از نزدی   در جری ان    عنوان به که در زمان سانحه، شخصاً

 شود. سیل و پیامدهای آن بود، ثبت و مستند شده است که در ادامه ارائه می

 
هایمنظرشیرازدربرابرسیلانپیشر.8شکل

هایپژوهشمنبع:یافته
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ها، سیل در دو روز اتف اق   های روزنامه براسات مشاهدات میدانی مؤلف اول این پژوهش و گزارش

فروردین اتفاق افتاد. بارانی که از حدود ساعت هش ت ص بح ش رو      7اول در روز دوشنبه  افتاد. سیل

 د،یش د  یبارن دگ  دقیق ه  93کمت ر از  بع د از ح دود   شده بود یکباره ضرباهنگی تند به خود گرفت و 

ونیم ب ارش، ک ل ش هر را ف را      ساعت و پس از ی  شد یناگهان لیدچار س رازیدروازه قرآن ش ةمحدود

های شدید، در چند محل ه )محل ۀ س عدی( اتف اق      . سیل دوع در روز بعد، در پی بارندگی[27گرفت ]

گیری این سیل، م ورد   های شکل گرفتگی شدند. دلیل های دیگر نیز دچار آب افتاد و بسیاری از خیابان

از مس افران   یتع داد اول  لیدر سهای بعدی بررسی شود.  بحث این پژوهش نیست و باید در پژوهش

   اد یا ی وس یعی و ج ان  یم ال  یها را آب برد و خسارت خودروهااز  یادیکشته و تعداد ز ها یرازیو ش

دارد و وق و    یط والن  یخشکس ال  ۀس ابق  رازیش هرا دچار شوک کرد، چراک رازیخبر مردع ش نیا .شد

 یاریک ه بس    شود یم دهیمنتشرشده از حادثه د یها لمیدور از انتظار مردع بود. در ف یناگهان لیس این

اتف اق افت اده ب ود.     یکوتاه اریبس یبعد از بارندگ لیس نکهیا ویژه بهبودند.  یاز افراد دچار بهت و ناباور

 رازی. چراک ه ش هر ش    ش د  یگرفت ه نم    یبحران توسط م ردع ج د   تیریو مد یهواشناس یهشدارها

 ین ب را بح را  تیریس ازمان م د   یه ا  هیتوص   رغ م  یت ربه کرده بود. عل یکم اریبس دیشد یها لیس

از من زل   دیگ ران کم   ب ه    یبرا ها یرازیاز ش یاریبسکه شد  دهید ،حفاظت مردع و ماندن در خانه

ب ا   یا مس افران در من زل خ ود، ع ده     گ ان یرا اس کان  یب را  ه ا  مارس تان یدر ب یا خارج شدند. ع ده 

 ،یگرفتگ   از آب ه ا  لی  اتومب ریس ا  دنیکش   رونی  ب یگرفته برا آب یها ابانیرود در خ آم یها نیماش

اقدامات خودج وش   نیاسکان مسافران اقداع کردند. ا یدست برا  به دباران پالکار ریدر ز گرید یا عده

، ی دیگ ر ها بحران و سازمان تیریستاد مد ،ی. شهردارشد یم هها افزود کم  زانیهر لحظه بر م وبود 

ش هرک   ش گاه یو ن ات مردع، در نما ها نیجا کردن ماش دروازه قرآن و جابه ۀمنطق یبر سامانده عالوه

گ رع،   یغ ذا   ی  از توز ه ا  هی  و اقس اع اطالع  ان وا   ها چادر زده بودند. در سالن نامسافر یگلستان برا

در  رهی  غ و یو ص افکار  لی  اتومب راتی  از جمل ه تعم  ه ا  بیمتناسب با آس   راتیلبات، پتو، انوا  تعم

که تع داد آنه ا رو    شد یمنتشر م یاجتماع یها هشبک دیگرو  نستاگراعیپ، اآ واتس یاجتماع یها گروه

های پ ن م   ویژه در تاریخ های منتشرشده به های این وقای  در روزنامه ی از گزارشبخش .بود شیبه افزا

 [.19-27] افتانعکات ی نیفروردو ششم 

ناپ ذیری و ت أثیر تص ادم در     بین ی  آوری را با فرض پ یش  این پژوهش بر آن است که مسرلۀ تاب

معنا که سیستم منظر با همۀ ابعاد اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی  و   سیستم منظر ارزیابی کند. بدین

دهد. تنه ا   صورت جعبۀ سیاهی درنظر بگیرد که مشخص نیست در آن چه تحوالتی رخ می غیره را به

چگ ونگی  ریختگی و استرت سیستم را شناس ایی ک رده و    هم توان مخاطرات و اتفاقات من ر به به می

رفتار سیستم در برابر این پیشران )عامل تغییر( را تشریح کرد. در سیل اخیر شیراز با مشخص ش دن  
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( ی ا ورودی  1ک ه پیش ران )ش کل     منظر در برابر سیل  ها و بازخوردهای سیستم ها و خروجی ورودی

غیی ر  وض عیت پوی ایی ی ا ت    مش خص ک ردن  ها برای  آمد، امکان تشخیص مؤلفه حساب می سیستم به

عبارت دیگر، سیل ش یراز محص ول دو ن و      دست آمد. به مخرب سیستم از وضعیت پویایی سیستم به

سازها و تغییرات  و حاصل ساخت) یانسانهوایی و ناشی از تغییر اقلیم( و مخاطرة  و آب) یعیطبمخاطرة 

ار ه م مول د   های باالدست توسط انسان( بود. این مخ اطرات در کن    و حوزه ای ادشده در بستر مسیل

 های سیستم منظر شیراز را در برابر سیل ای اد کردند. ابعاد مختلف سیل شیراز شدند و پیشران

 

DPSIRبامدلیقدرتلفمنظریستموسیآورتاب.2شکل

هایپژوهشمنبع:یافته

ش ود.   نشان داده شده است، سیستم در اثر تأثیر پیشران دچار تغییر می 2طور که در شکل  همان

تغییر سیستم منظر در نهایت من ر به تغییرات ی در مح یط ش ده و سیس تم مح یط را وارد ف از ی ا        

نیز توض یح داده ش ده اس ت. وض عیت      DPSIRکند. این فرایند تا حدی در مدل  وضعیتی جدید می

آوری  شوند که در نهای ت ی ا ب ه ت اب     از سیستم محیط و منظر من ر می هایی  ستم به پاسخجدید سی

تب   آن، تغیی ر منظ ر و ی ا      ها و به کند. پاسخ شود یا سیستم را تخریب و منحل می سیستم من ر می

رد گ ذا  ها( اثر می تغییر )پیشرانمحیط، بازخوردهایی در پی خواهد داشت که بر عامل یا عوامل ای اد 

ش کل  ش ود )  هایی جدید من  ر م ی   کند و گاهی به ای اد پیشران و آنها را تقویت، تمعیف یا نابود می

 1919گرفته در جریان س یل ف روردین    آوری منظر براسات مطالعات ان اع (. پارامترهای اصلی تاب2
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گی ری،   یمه ا، تص م   شیراز، نیازهای انسانی، وضعیت محیط، ادراک زم انی، آگ اهی، عالی ق و دی دگاه    

 تیوض ع  ،یانس ان  یازه ا ین یها براس ات س ه پ ارامتر اص ل     انسان اقدامات انسانی و سازمانی هستند.

حاص ل ای ن س ه پ ارامتر اص لی، از       .شوند یو اقداع م یریگ میوارد فرایند تصم یو ادراک زمان طیمح

گی ری کردن د و    کانال آگاهی مردع عبور کرده و مردع براسات تمایالت و نیازها و ادراکاتشان تص میم 

ه ای سیس تم منظ ر را در براب ر      گرفته توسط مردع پاس خ  اقداماتی ان اع دادند. م مو  اقدامات ان اع

آوری ش یراز   ( و در این مورد به تاب9و  2 های شکلداد )های واردشده )در این ا سیل( شکل  پیشران

ه ا و چگ ونگی    من ر شد. نتی ۀ فرایندها و رفتارها و تعامالت سیستم منظر و محیط در برابر پیشران

 بیان شد. 9آوری محیطی در شکل  تاب
 

 
شیراز8931.تحلیلسیستممنظرشیرازدربرابرسیلفروردین9شکل

 هایپژوهشمنبع:یافته

زمان: شب بعد از  ادراک

قرآن تا وقو  سیل دروازه

صبح بسیار طوالنی گذشت. 

 زمان دیر گذشت...

  سیل (Pressures)فشارها

نفر، آسیب  23ناگهانی، مرگ حدود 

 ها، ها، کل و الی خیابانبه اتومبیل

روز دوع سیل  آب گرفتگی شدید 

محله سعدی و خسارات شدید مالی، 

 گل و الی خیابان ها

:(State, Impact)وضعیتمحیط

ها، گل و الی آسیب به اتومبیل

محله ها، آب گرفتگی شدید خیابان

سعدی و خسارات شدید مالی، 

 مسافرین در راه مانده در شیراز

  نیاز به آب و (State) نیازهایانسانی

غذا، پوشاک، سرپناه )مسافران(، نیازهای 

بهداشتی و بیمارستانی، نیاز به مددکاران 

 های روحی(اجتماعی )شوک

  (Responses)هاپاسخ

 زده گشودند.مسافرین سیل مردع در خانه های خود را برای اسکان

 توزی  غذای گرع رایگان، پتو، پوشاک و غیره به صورت خودجوش توسط مردع 

 باز شدن در نمایشگاه گلستان شیراز همراه با چادر برای اسکان مسافرین

 ها، تعمیرات موبایل، شستن فرش و غیرههای تخصصی تعمیرات اتومبیل، صافکاریآگهی

 نقدی مردع به مسافران و مردع محله سعدیهای نقدی و غیر کم 

 هاگرفتگیهای خاموش شده در آبجایی ماشینهای مردع برای جابهتالش و کم 

های مردع و نیروهای سازمانی و جهادی برای تخلیه سیالب از منازل و تالش و کم 

 زدهشستشوی منازل سیل

 طره خوب پس از حادثهدادن گل به مسافرین هنگاع خروج از شیراز برای ای اد خا



 1911 بهار، 1، شمارة 7/ دورة  مخاطرات سابق( دانشمخاطرات محیطی )مدیریت   88

نشان داده شده اس ت، در جری ان س یل ش یراز وض عیت مح یط        9طور که در شکل  همان

ر در عب ارت دیگ    به .ادراک مردع از زمان تغییر کرد و معنای محیط فیزیکی( دچار تغییر شد )به

دچار تغییر ک رد.   مدت زمانی کوتاه وقای  بسیاری اتفاق افتاد. این موضو  حس مردع از زمان را

یافت ه، ن و  رفت ار و     یافت ه ی ا عم ق    در زم ان گس ترش   چنانکه زمان بسیار طوالنی ادراک ش د. 

 آنیه در اعتقادات و فرهنگ خود داشتند ب رای  براساتعملکردهای مردع تغییر پیدا کرد. مردع 

خود و دیگران کوشیدند. اهمیت نیازهای انسانی ت ا ح دی اس ت ک ه برخ ی       ۀرف  نیازهای اولی

 .  [9] اند انسان ناع برده ةکنند عامل متحول عنوان بهمناب  از آن 

 یآور ت اب   ادیچگونه به ا نیا منظری منظر کردیرو» برای پاسخ به پرسش اول این پژوهش

منظ ر   یآور ت اب  یاص ل  یپارامترها» پرسش فرعی اول شد.مطرح ی ال فرعؤدو س« ان امد؟ یم

 منظ ر براس ات   یآور ت اب  یاص ل  یپارامتره ا که در پاس خ بای د اذع ان داش ت     بود « ند؟ا کداع

و  قی  عالی، آگ اه ی، زم ان  ادراک، طیمح   تیوض ع ی، انس ان  یازه ا ین ه ای ای ن پ ژوهش،    یافته

پرس ش فرع ی دوع ای ن پ ژوهش      ی هس تند. و س ازمان  یانسان اقداماتی، ریگ میتصم، ها دگاهید

 براس ات ه ا   ها نشان داد انسان  بود که یافته« منظر چگونه است؟ یپارامترها انیم یاصل روابط»

گی ری و   تص میم  فراین د سه پارامتر اصلی نیازهای انسانی، وضعیت محیط و ادراک زم انی وارد  

گیری و س پس اق داع    ها به تصمیم آگاهی، عالیق و دیدگاه تأثیرتحت  فرایندشوند. این  اقداع می

و این چرخه ت ا رس یدن    دارداقدامات بازخوردهایی بر هر ی  از پارامترها  ۀشود. نتی  من ر می

چگونه ب ه   نیا منظری منظر کردیرو» یابد. پرسش اول پژوهش به وضعیت تعادل م دد ادامه می

م دلی اس ت ک ه پژوهش گران ب ا کم   تر وری         آن،سخ پابود که  «ان امد؟ یم یآور تاب  ادیا

 بدان دست یافتند که توضیح داده شد. AIDA و مدل DPSIRها، مدل  سیستم

نتایج حاصل از مرور ادبیات پژوهش و همینین اتفاقاتی که در سیل شیراز به وقو  پیوست 

از نق دها ب ه   س از بس یاری    ه ا زمین ه   پلینیدر اغل ب دیس    نگ ر  نگاه ک ل  نبوددهد که  نشان می

ه ای م دیریتی نی ز اش کاالتی      است. هرچند که ممکن است در ح وزه   های مدیریتی شده حوزه

م دیریتی   ةسوی ح وز  شده که نقدها بیشتر به سببها  ولی ضعف سایر رشته ؛وجود داشته باشد

ش دند و   صورت جدا از یکدیگر تعریف م ی  ها به دیسیپلین پیشترتخصصی،  ۀنشانه رود. در جامع

وج ود   این رویکرد به حاصلپرداختند.  به بررسی موضوعات می "تخصصی"صورت  اصطالح به در

 ،ت وان مرزه ای ث ابتی بینش ان مش خص ک رد       های دانشی ب ود ک ه هرچن د نم ی     آمدن جزیره

های مختل ف ت ا ج ایی پ یش      هم بسیار کم بود. این گسست میان مطالعات رشته ارتباطشان با

[ 1ها اشاره ک رده ]  رود که برخی از مقاالت به نبودن معنای مشترک میان کلمات بین رشته می

ه ا در مع انی و واژگ ان     تف اوت  ۀارائ   ک ه ب ه   [17]شناس ی   و برخی مناب  مانند کتاب مخ اطره 
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اند که نیاز به تفکر و بررسی عمی ق   ت را بسیار گسترده در نظر گرفته، دامنۀ مخاطرااند پرداخته

ای هستند، ولی در حال حاض ر مس رلۀ    رشتهای و فرا رشته مسائل اغلب میانبر این اسات، . دارد

، مخاطره و بحران. در ارتبای بین دشو های مختلف بررسی می صورت م زا در رشته به مخاطرات

زا  بحرانتواند  کند، می مخاطره عبور ۀاز مرحلوقتی پدیده یا رفتاری  برخی محققان اعتقاد دارند

ش ود   ان د ک ه س بب م ی     ها دانس ته  بر این، مخاطرات را امری مالزع با زندگی انسان . افزونباشد

ه ای بیش تری نای ل ش وند. همین ین       ها ب رای ک اهش آن ت الش کنن د و ب ه پیش رفت       انسان

کنند و با نگاه فطری به مخ اطرات، آن را در   مت تعبیر میشناسی را به علم جوینده سال مخاطره

 .  [18]دانند  معنابخشی به خدمات و تالش جامعه برای رسیدن به امنیت، دخیل می

ه ای دیگ ر در م ورد آن     ای از دیدگاهی خاص بررسی نشده باشد، اقدامات ح وزه  تا وقتی مسرله 

در اج را و   ناب  ا ه ای غل ط، اطمین ان     گی ری  تی  ه گیرد. مطالعات یک انب ه و ن  تر ان اع می محتاطانه

دنبال دارد. مصداق این موضو  را در جری ان س یل مهی ب     را به  ها در مقابل مخاطرات افزایش ریس 

م دیریت بح ران   »توان مشاهده کرد. در نشست تخصص ی ک ه ب ا عن وان      شیراز می 1919فروردین 

در دانش کدة هن ر و معم اری     1919اردیبهش ت   17در ت اریخ  « ریزی ش هری  سیالب از منظر برنامه

آمیز شدن سیالب دروازه قرآن ش یراز   همخاطرن و دانشگاه شیراز برگزار شد، یکی از دالیل شدت یافت

ه ای   اتفاق افتاد مداخالت انسانی در طبیعت بی ان ش د؛ ول ی در ادام ه بح ث      1919که در فروردین 

ک ه البت ه در پای ان     ها بدون در نظر گرفتن اثر عوامل انس انی پ یش رف ت    سمت محاسبه تخصصی به

ت وجهی عوام ل انس انی و     ن ل، ض عف در ب ی   جلسه و در پنل پرسش و پاسخ متخصصان حاض ر در پ 

ضرورت این مهم را اذعان داشتند. برخی از مهندسان برای توجی ه ای ن نق ص، اقتص اد مهندس ی را      

نگ ر بررس ی    ی است که اگر مهندسان عوامل را در نگاهی سیستمی و ک ل در حالکنند. این  مطرح می

های پیشنهادی خ ود را ب ه نهاده ای     تکنند قادر خواهند بود شرایط پاسخگویی تأسیسات و زیرساخ

مرتبط گزارش دهند و این فرصت را ای اد کنند تا دیگر اجزای سیس تم ش هری ب رای رف   کاس تی      

ریزی شرکت داشته باشند و اجزای سیس تم ش هری در کن ار ه م ب ا پوش ش        برنامه در ها، زیرساخت

 یابند.  مناسبی دستنگر و  های واق  ریزی ها، به برنامه های سایر حوزه دادن کاستی

تواند در جامعۀ تخصصی تمایل به حفظ  نگر و سیستمی می دشواری موجود در کاربرد نگاه کل

رو بای  د تمهی  دات و  نگ  ر و غیرسیس  تمی( را اف  زایش ده  د. از ای  ن رویکرده  ای پیش  ین )غیرک  ل

ش ود.   ای درنظ ر گرفت ه   ه ای فرارش ته   ه ا و ح وزه   رشته تسهیالتی برای متخصصان فعال در میان

ش ود و ب ا    های پژوهش مانند بیان مس رله آغ از م ی    نگر از اولین گاع دشواری نگاه سیستمی و کل

ه ای   نگ ر نی از ب ه فعالی ت     ها در نگاه ک ل  آوری داده یابد. جم  ها افزایش می ادامۀ پژوهش دشواری

م ه  دهن دة متخصص ان ه   گروهی وسیعی دارد که نیاز پ رداختن نهاده ا و مراک ز اطالع اتی نظ م     
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ه ا نیازمن د    بر این، همۀ دیسیپلین کند. عالوه روزرسانی مداوع آنها را دوچندان می ها و به دیسیپلین

دانشی هستند و ای ن مه م    های میان ای برای استفاده از اطالعات دیگر حوزه های پایه داشتن دانش

ازه ای اولی ه،   هاست. پ س از رف   ای ن نی    مستلزع ای اد تغییرات اساسی در دروت پایۀ همۀ رشته

آی د.   نگ ر ب ه می ان م ی     ه ا در نگ اه سیس تمی و ک ل     ها در مرحل ۀ آن الیز داده   ضعف بیشتر رشته

های پییی ده، غیرخط ی و آش وبناک را شناس ایی و      متخصصان باید قادر باشند معادالت و سیستم

یس ت ک ه   ای ن ها، ص رفاً مس رله   ها و تدوین راه حل گونه سیستم تحلیل کنند. در نتی ه، درک این

 جینتا( و 1آوری شیراز در برابر سیل )شکل  بتوان با پیشنهاد فعالیت گروهی آن را مرتف  کرد. تاب

 .است شدهمطرح موضو  یبرا یمثال خوب ها، پنل گفتمان لیتحل و ها مصاحبه از حاصل

« چگونه بود؟ 1919 نیفرورد لیدر برابر مخاطرات س رازیش یآور تاب»سش اولیۀ پر به پاسخ در 

اول سیل شیراز )پن م فروردین تا پای ان هش تم ف روردین(    روز  چهارکه در  یاتفاقات یدر پباید گفت 

ک ه اغل ب م ردع اذع ان      یشدند. فرهنگشهر خودشان  یفرهنگی ها یژگیمتوجه و رازیافتاد، مردع ش

 یا که اگر حادثه دانستند یزند، نمنوا مهمان از یاد برده بودند که داشتند که فراموش کرده بودند. مردع

که در  دانستند ینم نی. همینکنند ینم غیدر یکمک چیو از ه شتابند یهم م یاریبه  گونه نیرخ دهد ا

ب ازار   یکسبه و اه ال  . باور نداشتند کهکند ینم دایپ شیو غارت افزا سرقت، ناامنی یبحران طیشرا نیا

آن ه م در   .ش ود  یفروخته نم   بیشتر متیمردع با ق ازیو اجنات و مواد مورد ن کنند ینم یطلب فرصت

اتفاقات سیل شیراز در ای ن   .ددنگذران یرا م یسخت طیشرا یمردع به لحاظ اقتصاد بیشترکه  یطیشرا

ها  واکنش بد.ای شیافزای مردم یو همبستگ و دلبستگی مکانی به شهر قحس تعل چهار روز سبب شد

در روزه ای   داشتند. تیخود رضا یها یرفتار همشهری شخصی و ها واکنشاز مردع که داد  نشان می

 ادی  . در مرحلۀ اول همه از ناگوار ب ودن حادث ه   دش یگفته م اریمردع بس انیم در زیدو چبعد از سیل 

 یدر مرحل ۀ بع د ب ا ش گفت     ردن د و ک یم یشدگان ابراز ناراحت کشته و دگانید بیآس یو برا ردندک یم

آمده ب ا تع  ب و البت ه     وجود به یمردع و همبستگ ینواز و مهمان گریکدیمردع به  یها از کم  اریبس

رس د ش عر مع روم     یمتولد شده است. ب ه نظ ر م     گرید یرازیکه ش یی. گوگفتند یسخن م تیارض

موج ب   موضو  نیزنده است. ا رازیو فرهنگ نهفته در آن همینان در ش «گرندیکدی یاعما آدع یبن»

 .افزایش غرور ملی شهروندان شیرازی نسبت به شهر و هویت خود شد

ترسیم شده است. چهار بازه در این نمودار  1 نمودار مفهومی و توصیفی این فرایند در شکل

 پ س از س انحه   ةسیل، ش وک، ناب اوری جامع ه(، ب از    سانحه )حین وقو   ةقابل تبیین است  باز

 -روح ی ) یابی  بازاولی ه   ةاقتصادی، اجتماعی یا، منظ ر، دور های  روانی، آسیب-)آشفتگی روحی

فیزیک  ی، کالب  دی، منظ  ر )آوری مح  یط و  بازی  ابی و اف  زایش ت  اب ةو دور روان  ی، اجتم  اعی(

 زیرساختی(.
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لحظهشروعحادثهسیلآوریازوضعیتآنتالپیوآنتروپیوتاب.4شکل

 هایپژوهشمنبع:یافته

در جریان سیل شیراز سیستم منظر و سیستم اجتماعی دچار استرت شدید شد. بدین معن ا ک ه   

جای گذاشت، نظ م سیس تم    هایی از خود به بعد از سیل دروازه قرآن که در کمتر از ی  ساعت کشته

 ینظم   عب ارت دیگ ر، می زان ب ی     قرار گرفتند. بهباش  به هم ریخت و مردع در حالتی ممطرب و آماده

ح ال م ردع از    نظمی(. اما در ع ین  آنتروپی( سیستم دستخوش تغییر شد و افزایش یافت )تشدید بی)

ق رار گرف ت،    باش آمادهعبارتی جامعه در حالت  اتفاقات مختلف سیل آگاهی و آمادگی پیدا کردند و به

سیستم افزایش یاف ت. ه ر دو پ ارامتر اف زایش دارد، ام ا س طح       عبارت دیگر آنتالپی )سطح انرژی(  به

نظمی فراتر از سطح آمادگی اجتماعی قرار داشت. بازة روز اول از نظ ر ادراک م ردع م دت زم انی      بی

های متع دد در   رسد وقو  اتفاق بسیار طوالنی بود و برای مردع شبی بسیار طوالنی گذشت. به نظر می

ش مؤثری داشته است. به بیان دیگر در اثر وقو  بح ران س یل، ادراک زم ان    این بازه در این ادراک نق

(. همزمان با افزایش آنتروپ ی  1در ذهن جامعه دچار تغییر شد و زمان عمق بیشتری پیدا کرد )شکل 

آوری  آوری کالبدی منظر کاهش یافت. سطح ت اب  آوری روانی اجتماعی و تاب و آنتالپی اجتماعی، تاب

 دو عامل، به کمترین حد کاهش یافت. زایش این در تماد با اف

ه ا و   ه ا، کوهپای ه، دروازه ق رآن، پ ارک     ساخت شهر ش یراز در رودخان ه   کالبد طبیعی و انسان

ه ای ج دی ش د. اف زایش      ها و بلوارها دستخوش تغییر یا آسیب فماهای باز و سبز شهری، خیابان

بازه وقو  

 سیل 

 -شوک

ناباوری 

 )اجتما (

بازه پس از 

 سانحه 

 آشفتگی روحی

آسیب 

 -اقتصادی

بازیابی دوره 

 اولیه 

 -روحی روانی

 اجتماعی

 آوری( دوره بازیابی )تاب

 منظر -زیرساختی -کالبدی -فیزیکی

  میزان

 زمان 

 آنتالپی

 )انرژی(

آنتروپی 

نظمی()بی  

 آوریتاب

 نظمی(آنتروپی )بی

 آنتالپی )انرژی(

 آوریتاب
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زن د و   م ی  نظم ی بیش تر دام ن     ل، ب ه ب ی  هی ان اجتماعی و سطح انرژی برای مقابله با آث ار س ی  

 بی. س اختار ش هر آس    دی  د بیآس   یو اقتصاد یکیزیبه لحاظ ف رازیشآورد.  آوری را پایین می تاب

 بر کالب د ش هر و م ردع    یادیز یاقتصاد اثرات .بودسرعت به حالت اول در حال بازگشت  به ای یدند

 بخ ش  تیزده رض ا  س یل ع به من اطق  و مرد نیریخ یها کم مشهود نبود و  جز محلۀ سعدی( )به

و  یمردم   یهمبس تگ  شیاف زا  س بب حادث ه   مورد اثرات اجتماعی باید اذعان داش ت ک ه   . دربود

 یران  یو ا یفرد افغان انیشد. رفتار مردع نژادپرستانه نبود. م رازیبه ش ها یرازیتعلق خاطر ش شیافزا

سلس له   یری  گ ب ه ش کل   لیس   نینشد. ا دهید یدر اذهان عموم یزده تفاوت رفتار لیس ۀدر محل

من  ر ش د ک ه متخصص ان را      رازیدر ش   یو شهرس از  یم ار مع یتخصص یها و نشست دادهایرو

پ س از   یبح ران از س اعات   تیریم د  ب رد.  شیپ لیس مخاطرات بحران ةدر حوز ینگر سمت کل به

 نشد. دهید یو نهاد یبحران مردم تیریدر مد یدروازه قرآن شرو  شد. آشفتگ لیس ۀوقو  حادث

ال این است که با وجود چنین روحیه و فرهنگی در میان م ردع ش یراز چگون ه ممک ن     ؤس

که چنین تخریبی در پی داشته باشد. اگر عل ت   بیفتدهایی در محیط زیست اتفاق  است تخریب

ه ا و   چ را آم وزش   اس ت،  شدت یافتن سیل شیراز عوامل و مداخالت انسانی در طبیع ت ب وده  

گونه در م اجرای س یل ازخودگذش تگی نش ان      محیطی بر مردمی که این ن زیستتبلیغات فعاال

ت وجهی ب ه هش دارهای فع االن      رسد این فرضیه ک ه ک م   دادند اثربخش نبوده است. به نظر می

انگ اری   طلبی اقتصادی یا سهل برای کاهش مداخالت در طبیعت علتی جز منفعت محیط زیست

نگ اه   نب ود ک ه   گی رد  صحیح نباشد. این فرضیه قوت می ن و مردع داشته استنهادها و مسروال

محیطی و مهندسی به علوع اجتم اعی،   های مختلف زیست ن حوزهامتخصص توجهی بینگر و  کل

مح یط زیس ت نتوانس تند     متخصصانگیری سیل شیراز بود.  اصلی شکل ۀاقتصادی و غیره ریش

توان د داش ته    ه پیام دهایی م ی  ن را قان  کنند که مداخالت در محیط زیست چ  مردع و مسروال

ابع اد اجتم اعی، اقتص ادی،     دیگراز  متخصصاندانشی  باشد. شاید بتوان علت این شکست را کم

 نگر دانست. محیطی، تکنولوژیکی و غیره در نگاهی سیستمی و کل زیست

نگر، سیستمی و بدون جدا کردن عینیت و ذهنیت  کل ةاین پژوهش با رویکرد منظر به شیو

ب ر آن پارامتره ای    و ع الوه  بپ ردازد آوری شیراز در برابر مخاطرات س یل   به تحلیل تابتوانست 

 قی  تحقها را کشف کند. نت ایج ای ن    سیاه منظر را شناسایی کرده و روابط میان آن ۀاصلی جعب

ه ای و   های شیراز در سایر دیس یپلین  گذاری ها و سیاست ریزی ای وزین برای برنامه تواند پایه می

های مختلف را برای مدیریت بحران مشخص  و جایگاه رشته گیردشهرداری شیراز قرار  همینین

 کند. می
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گیرینتیجه

ه ای م دیریتی ش ده     ساز بسیاری از نقدها به حوزه ها زمینه پلینینگر در اغلب دیس نگاه کل نبود

ول ی ض عف نگ رش     ،های مدیریتی نیز اشکاالتی وجود داشته باش د  است. ممکن است در حوزه

م دیریتی نش انه رود. در    ةس وی ح وز   شده که نقدها بیشتر به سببها  سیستمی در سایر رشته

نگری در  و از کل کنند میشهری ابعاد محدودی را بررسی  مسائل حال الگوهای رایج تحلیل عین

عنوان  هاین پژوهش با رویکرد منظر ب بررسی و تحلیل مسائل شهری و طبیعی برخوردار نیستند.

و  DPSIR  و ب ا اس تفاده از م دل    پ ردازد  م ی بستر عوامل محیطی، اجتماعی فرهنگی اقتصادی 

آوری منظ ر در براب ر تغیی رات     تفکر سیستمی سعی در ای اد سیستم یکپارچه برای تحلیل تاب

 اقلیمی و مخاطرات محیطی دارد.  

، در ابع اد اجتم اعی،   شهر ساختاربنیان  ،دید بیآس یو اقتصاد یکیزیبه لحاظ ف رازیشاگرچه 

س رعت ب ه حال ت اول در     ب ه وضعیت  ای یدند کننده و تخریبی مختل بیآس فرهنگی و زیرساختی

ج ز محل ۀ س عدی(     )ب ه  بر کالبد ش هر و م ردع   یادیز یاقتصادنابسامانی  تأثیر .بودحال بازگشت 

 یاجتم اع  ه ای اثر .ب ود  بخش تیزده رضا سیلو مردع به مناطق  نیریخ یها کم مشهود نبود و 

شد. رفت ار م ردع    رازیبه ش ها یرازیتعلق خاطر ش شیو افزا یمردم یهمبستگ شیافزا سببحادثه 

ة س عدی  زد لیس ۀدر محل شهروندان بومی ایرانی و ساکنان افغان که بیشتر انینژادپرستانه نبود. م

سلس له   یری  گ ش کل  س بب  لیس نینشد. ا دهید یدر اذهان عموم یتفاوت رفتار کنند زندگی می

س مت   ش د ک ه متخصص ان را ب ه     رازیدر ش یو شهرساز یمارمع یتخصص یها و نشست دادهایرو

 لیس   ۀپ س از وق و  حادث     یبح ران از س اعات   تیریمد برد. شیپ لیبحران س ةدر حوز ینگر کل

 نشد. دهید یو نهاد یبحران مردم تیریدر مد یآشفتگ و دروازه قرآن شرو  شد

ه به مردع در جریان سیل شیراز در شدتوان گفت که در اثر شوک وارد می نگر در تحلیلی کل

 ۀدرپی آمادگی مواجه ش دن ب ا مس رل    های پی خشکسالی دلیل زمانی که مردع به لحاظ ذهنی به

آمده، ب ه اق دامات    وجود سیل را نداشتند، موجب جهش احساسی شدید مردع شد. احساسات به

محیط فیزیکی و کالبدی با سرعتی بیشتر  ،شد و در نتی همن ر مردع  ةموق  و گسترد سری  به

ذکر است که هماهنگی مردع و نهادهای مردمی شکایاتی  شایانبازگشت. البته  طبیعیبه حالت 

ها به لحاظ هم اهنگی ب ا ه م عملک ردی      نهادها و سازمان ،رسد مردع نداشت. به نظر می در پی

 شود. ری، حرکت به جلو محسوب میپذی که این امر در برگشت مناسب داشتند
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منابع

و  یکالب د  یآور . چ ارچوب ت اب  رض ا یعل یفالح و ،کامبد ینیحس ینیام ،هفرشت یصالن  [.1]

ته ران(.   8 ۀکش اورز واق   در منطق     ۀ  محل  یم ورد  ۀمحله در برابر زلزله )مطالع یاجتماع

 .199-117 :1، شماره 7 (، دورهدانش مخاطرات سابقی)طیمخاطرات مح تیریمد

نگر در برابر رویکرد جزءگرایانه در شهرس ازی، م ل ه    بینی کل ( جهان1999راتی، ناصر)ب  [.2]

 .99باغ نظر، سال اول، شماره اول، بهار 

 ی،ق واع ص فر   و دیحمدیس  ، زاده طال ب  و محمدرضادیس ی،بهشت ینیحسو  دیم ی،جهان [.9]

مخ اطرات  دانش ی)ط  یمخاطرات مح تیریمد ،مخاطرات یاسطوره ا لیتحل (2317ی )مهد

 .238-111  2 ، شماره2(، دوره سابق

 تیریم  د ی،ط  یمخ  اطرات مح تیریم  د یرمزگش  ای شناس   واژه (2317)قاس  می،خسرو [.1]

 .988-917  1، شماره1(، دوره دانش مخاطرات سابقی)طیمخاطرات مح

، تابس تان  29مشترک، م ل ه منظ ر، ش ماره     یی( منظر به مثابه دارا1912) ریپ و،یدوناد [.7]

 .99-98، ص 1912

( 1911عط اا،، نس رین)   ثانی ، محمد و بدری، سیدعلی و مطوم، شریف و کاظمییسلمان [.8]

آوری جامعه در برابر مخاطرات طبیعی )مورد مطالعه  شهرستان دماوند(،   ارزیابی رویکرد تاب

 .919-131   1، شماره 2 ( ، دورهدانش مخاطرات سابق) یطیمخاطرات مح تیریمد

 یشناس   روش  ی یها یو موردکاو هیها، نظر علت یا هیال لی(تحل1999)لیسه اله، تیعنا [.7]

 یپژوه   ن ده یجل د اول، مرک ز آ   ،یمترجم  مسعود منزو ،یپژوه ندهیساز آ و متحول کپارچهی

 .1999تهران،  ،یدفاع  یصنا یقاتیو تحق یموسسه آموزش-یدفاع یعلوع و فناور

، سازمان مطالعه و ت دوین  های پویا اصول و تعیین هویت ( سیستم1999الدین) فقیه، نظاع [.9]

 1919ها )سمت(، چاپ دوع، تهران،  پاییز  کتب علوع انسانی دانشگاه

ش ماره   ت،یریم ل ه م د   ت،یریآش وب و م د   ی(ترور1997راد، جبار) یداوود و اله ض،یف [.1]

117-118 ،1997. 

  یدی  کلی ه ا  بسط شاخص( 1918بنده، مونا ) قرایی، فریبا و مثنوی، محمدرضا و حاجی  [.13]

ی، م ل ه ب اغ نظ ر، س ال     نظر اتیفشرده ادب مرور ؛یشهریی فما-یمکان یآور سن ش تاب

 11-92، 1918، اسفند 77چهاردهم، شماره 

 لی  و تحل س ه یمقا (1917)ن م ه   ،پ ور  یم راد یعلو  نیحس  ،غمنفرپور و صادقی،میکر [.11]

هر ش   ۀ)مورد مطالع ه  مع ابر من اطق چهارگان      یدر معابر شهر یگرفتگ خطر آب ییایجغراف
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 .91-17   1، شماره 7 ( ، دورهدانش مخاطرات سابق) یطیمخاطرات مح تیریمد ،کرمان(

ب ر نظ ر ص احبنظران     دی  ( مفهوع منظ ر ب ا تاک  1918)ریام دیس ،یو منصور نیماهان، ام [.12]

 .، تهران1918 بهشتی، ارد17مختلف، باغ نظر، سال چهاردهم، شماره  یها رشته

( منظر پیییده و پیییدگی منظر، بررس ی  1997هادی)فرد،  مثنوی، محمدرضا و سلطانی [.19]

، 2، ش ماره  1های اکولوژی ، نشریه علوع محیطی، دوره  نقش پیییدگی در پایداری سیستم

 .97-133، صفحه 1997زمستان 

 رض ا یعل، انی  خوراکزاده، غالمرض ا و   نیا، فریبرز و مل    محمدی شهرودی، حامد و رحیم [.11]

مواج ه ب ا    یِدی  تول یه ا  در س ازمان  یس ازمان  یآور ت اب و ابع اد   ها یژگیو نییتب( 1917)

  1، ش ماره  7(، دوره دانش مخاطرات سابقی)طیمخاطرات مح تیریمد ،ها الشچمخاطرات و

111-128. 

(، دانش مخاطرات؛ برای زندگی با کیفیت بهتر، چاپ دوع، تهران  1911مقیمی، ابراهیم ) [.17]

 موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
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