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بیچرانلو. با مقدمه سیدرضا صالح5 امیری. 
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امیری، وزیر  با مقدمه: سید رضا صالح5 
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پذیرای کسبه  افتخار،  با کمال  بازار کویت1 ها  کسبه 
اعالم  و  هستند  پالس7و  ساختمان  آسیب دیده 
زیان غیر  فاجعه دچار  این  در  م1 دارند عزیزان1 که 
قابل تصوری شده اند، م1 توانند در کنار ما و در محل 
کسب ما، نسبت به انجام فعالیت های صنف1 خود 
اقدام نمایند. کسبه بازار کویت1 ها مفتخر به هم یاری 

و هم کاری با شما عزیزان هستند.

در مواقع1 که جامعه با بحران یا فاجعه ای روبرو م1 شود، بیش از هر 
زمان دیSر، هم كاری همSان1، به  نفع همه خواهد بود ول1 در غیاب 
اعتماد، مشاركت و ضمانت اجرایی هم یاری، هم كاری و تعهد متقابل، 
همه خود را از هم كاری  كنار کشیده و با رفتار خود، انتظارات بدبینانه 
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ی7دیSر را تحقق م1 بخشند. 
جدید  تفسیری  اخیراً  اجتماع1،  علوم  مختلف  رشته های  در 
بر مفهوم سرمایه  اجتماع1 متك1 است.  ارائه شده كه  این مش7ل  از 
 «سرمایه اجتماع » همچون مفاهیم سرمایه فیزی17 و سرمایه انسان1 
م1 دهند)،  افزایش  را  فردی  بهره وری  آموزش هایی كه  و  ابزار  (یعن1 
به ویژگ1 های سازمان اجتماع1 از قبیل شب/ه ها، هنجارها و اعتماد، 
اشاره دارد كه هماهنگ1 و هم كاری برای كسب سود متقابل را، تسهیل 
م1 كند. سرمایه اجتماع1، سود سرمایه گذاری در زمینه سرمایه فیزی17 
و سرمایه انسان1 را افزایش م1 دهد. در جامعه ای كه از نعمت سرمایه 
 اجتماع1 چشم گیری برخوردار است، هم كاری، آسان تر م1 شود. پورتز 
و سنسنبرنر، در مقاله خود به بررس1 عوامل اجتماع1 تعیین كننده، كنش 
اقتصادی پرداخته و عوامل1 اجتماع1 را كه نقش1 مستقیم در ش7ل گیری 
برخ1 از كنش های اقتصادی دارند، بررس1 كرده اند. آن ها عوامل عمده 
در ش7ل گیری این كنش های اقتصادی توسط جامعه شناسان را مطرح 
کرده اند. این عوامل امروزه در مباحث مربوط به سرمایه  اجتماع1 در 
قالب و ش7ل جدید این مفهوم مطرح شده است و انتظارات جمع1 

مؤثر بر رفتار فردی اقتصادی، را شامل م1 شود. 
اولین منبع سرمایه اجتماع1 كه در ش7ل گیری كنش های اجتماع1 
و اقتصادی مؤثر است، بحث «درون  سازی ارزش  ها»ست كه توسط 
دادوستدهای  اخالق1  ویژگ1  قالب  در  وبر،  و  شده  مطرح  دوركیم 
اقتصادی، از طریق جامعه پذیری اصول ارزش1 آموخته شده، از آن یاد 
م1 كند. دوركیم، در جای دیSر به بحث عناصر غیرقراردادی قرارداد، 
پرداخته است؛ آن جا كه م1 گوید: قرارداد به خودی خود كاف1 نیست، 
اجتماع1  منشاء  با  قرارداد،  قوانین  است كه  اجرا  قابل  هنگام1  بل7ه 
موجود باشند. بنابراین درون1 سازی ارزش، به عنوان اولین منبع سرمایه 
 اجتماع1 مطرح است، زیرا باعث م1 شود كه افراد در شیوه هایی به غیر 
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از روابط سودجویانه محض و عریان، عمل كنند. 
پیرامون  بحث  و  زیمل  جرج  آثار  در  سرمایه اجتماع1،  دوم  منبع 
«پویایی های رابطه گروه » است. زندگ1 اجتماع1، مجموعه ای وسیع 
سایر  و  مقبولیت  اطالعات،  خواسته ها،  و  عالیق  اولیه  مبادالت  از 
ارزش هایی است كه داده و گرفته م1 شود. سرمایه  اجتماع1، از خالل 
این معامالت متقابل، ظهور و بروز م1 یابد و شامل انباشت دریافت ها، 
توسط هنجار  است كه  دیSران  با  و كردارهای خوب  رفتار  براساس 

متقابل باعث بازگشت سرمایه اجتماع1، م1 شود.
منبع سوم سرمایه  اجتماع1، «همبستگ  منسجم و بسته» است و 
به وضعیت1 اشاره دارد كه در آن بروز رفتار، مبتن1 بر اصول روی7رد 
متفاوت   qشده، كامال درون1  ارزش  هرگونه  به  نسبت  و  بوده  گروه1 
گاه1 طبقات1»  است. بهترین مثال كالسیك از این بحث در مفاهیم «آ
به چشم م1 خورد یا انعكاس موقعیت1 مردم1 كه در مشقت و بدبخت1 
آستانه  به  قرار گرفته اند. در صورت رسیدن چنین احساس1  مشترك، 
خود، این احساس، منته1 به هنجارهای حمایت متقابل، خواهد شد 
كه در نهایت به عنوان منبع1 در حفظ افراد، قابل استفاده خواهد بود. 
در بیشتر فیلم هایی كه هم7اری و تعاون در جهت رویارویی با دشمنان 
تخیل1 از كرات دیSر و یا برخورد با فجایع طبیع1 مثل زلزله، سیل 
و... صورت م1 گیرد، شاهد بروز و ظهور این نوع از سرمایه  اجتماع1، 

هستیم. 
منبع چهارم سرمایه اجتماع1، «اعتماد ناش  از ضمانت اجرا»ست 
كه در كارهای وبر، آن جا كه به بحث پیرامون عقالنیت صوری و ذات1 در 
معامالت بازار م1 پردازد، دیده م1 شود. عقالنیت صوری، به معامالت 
بر اساس هنجارهای جهان1 و مبادالت آزاد و باز، اشاره دارد در حال1 
كه عقالنیت ذات1، به تعهدات خاص در انحصارات یا شبه انحصارات 
گروه خاص، بازم1 گردد. در عقالنیت ذات1، با حوزه ای درون1 و داخل1 
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مواجه هستیم، زیرا اهداف گروه1 بر رفتار اقتصادی، غلبه دارند. نكته 
قابل توجه آن است كه اعضای گروه از خواسته های فردی خود به دلیل 
انتظارات جمع1، چشم پوش1 م1 كنند، یعن1 مطلوبیت خود را در ازای 

برخورداری از عضویت گروه1، كنار م1 گذارند. 
پنجمین منبع سرمایه اجتماع1، در كارهای تونیس در تفكیك دو 
گانه «گمینشافت و گزلشافت» دیده م1 شود. به گونه ای كه گمینشافت 
خون1 (طایفه ای ـ عشیره ای) که داللت بر وحدت هست1 جسمان1 دارد، 
به صورت گمینشافت متمایز محل1 (زمین مشترك) درآید كه مبتن1 بر 
س7نای مشترك است؛ درست به همان گونه كه گمینشافت ذهن1 (امور 
مقدس)، مبین قرابت و اشتراك ذهن1 است، ضمن این كه هر سه نوع 
گمینشافت، در فضا و زمان با ی7دیSر از نزدیك، روابط متداخل دارند. 
بنابراین، در توصیف و توضیح كنش اجتماع ، دو جریان فكری 
از این جریان ها، كه وجه بارز بیشتر جامعه شناسان  وجود دارد. ی17 
است، كنش گر را كس1 تعریف م1 كند كه جامعه پذیری یافته و كنش 
حاكمیت  اساس  بر  كه  م1 كند  تعریف  یافته  سمت وسو  رفتاری  را 
و اصول  الزام آور  تكالیف  و  و مقررات  قواعد  اجتماع1،  هنجارهای 
راهبری كه در باال اشاره شد، ش7ل م1 گیرد. مزیت اصل1 این جریان 
فكری در قابلیت آن برای توصیف كنش در متن شرایط اجتماع1 و 
تبیین نحوه ش7ل  گرفتن، در معرض قیدوبندها واقع شدن و هدایت 

دوباره یافتن آن، به وسیله شرایط اجتماع1 است.
جریان فكری دیSری كه وجه مشخص كار اكثر اقتصاددانان است، 
كنش گر را دارای اهداف1 م1 بیند كه به طور فردی بدان ها نایل آمده و 
یك سره عمل م1 كند و در پی منافع خویش است. فضیلت اصل1 این 
جریان آن است كه اصل بر به حداكثر رساندن فایده است. البته هر دو 
روی7رد مورد نقد هستند. در نقد جریان جامعه شناخت1، گفته م1 شود 
كه كنش گر را محیط اطراف ش7ل م1 دهد و عوامل درون1 برای حركت  
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دادن عمل كه قصد یا جهت1 به عامل بدهد، وجود ندارد. از دیSر سو، 
جریان اقتصادی، متهم م1 شود که واقعیت تجربی را نادیده م1 گیرد 
زیرا که محیط و شرایط اجتماع1، یعن1 هنجارها، اعتماد بین اشخاص، 
شب7ه های اجتماع1 و سازمان اجتماع1 به كنش های اشخاص، ش7ل 
داده و آن را مقید به محدودیت های برخاسته از شرایط اجتماع1 م1 كند 
و این موضوع نه فقط بر كاركرد جامعه بل7ه بر كاركرد اقتصاد نیز، 

اثرگذار است.
تمام1 مفاهیم فوق، به عنوان منابع ش7ل دهنده به سرمایه اجتماع1، 
کنش های  از  خبر  که  شد  نمایان  به خوبی  پالس7و،  ناگوار  حادثه  در 
اجتماع1 متک1 بر سرمایه اجتماع1 دارد. بسیج ارگان ها و سازمان های 
مختلف در حادثه پالس7و، اعالم آمادگ1 داوطلبانه نیروهای امدادی 
به  کویت1 ها  بازار  اعالم کسبه  استانها١،  سایر  از  آتش نشانهایی  مانند 
حمایت از کسبه زیان دیده پالس7و، هم1S نشان از همبستگ1 منسجم 
و بسته و پویایی های رابطه گروه1 دارد که تعاون و هم7اری را افزایش 
داده و ناش1 از تصور قرار گرفتن در موقعیت های مشابه و ناگوار است 

و هم دل1 سایرین با آسیب دیدگان را نشان م1 دهد. 
سازمان  به  نسبت  مردم  که  داد  نشان  پالس7و  حادثه  همچنین 
آتش نشان1، از اعتماد نهادی باالیی برخوردارند و این موضوع نقش 
م7مل1 در امداد به عنوان ی| ظرفیت و ام7ان مثبت، در مواقع فاجعه 
و  متخصص  افراد  از حضور  بسیاری  نمونه های  دارد٢.  آن  از  قبل  و 

١. اعالم آمادگ1 شهرداری اصفهان برای کم| رسان1 به آتش نشانان پالس7و، منبع: مهر، کد 
خبر: ۶٠١٣٨٢۵، تاریخ: ١١/٢/١٣٩۵.

٢. حضور ی17 از آتش نشانان مجروح با ویلچر در محل حادثه پالس7و برای کم| به هم7ارانش، 
منبع خبر: تیتر «آتش فشان» پالس7و خاموش نشده است: روزنامه آسیا، ١١/٢/١٣٩۵.
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داوطلب مانند برش کاران ورزقان (به نقل از شهردار تهران١) در این 
واقعه، مثال1 مناسب از این ظرفیت است.

سوی  از  آتش نشان1  مانند  سازمان هایی  به  نسبت  نهادی،  اعتماد 
مردم، م1 تواند کم| های داوطلبانه، مردم1 و مادی٢ و معنوی مردم٣، 
را به سوی سازمان هایی چون آتش نشان1 جلب کند. البته در این بین 
نقش آموزه های دین1 در تشویق و هدایت کم| های مادی مردم، به 
سازمان های امدادی به منظور تهیه ام7انات و تجهیزات به عنوان کاری 
خیر در کنار سایر فعالیت های خیریه ای مانند کم| به ساخت مسجد، 

مدرسه و بیمارستان و غیره، دیده م1 شود. 
ظرفیت اعتماد مستقیم مردم به سازمان آتش نشان1 وقت1 از اهمیت 
حوزه کم| های  در  بیشتر  ما  امروزه  م1 شود که  برخوردار  ویژه ای 
خیریه ای با حضور بی واسطه سازمان1 خیرین، مواجه هستیم و عد ه ای 
از مردم سع1 دارند خودشان مستقیم و بی واسطه سازمان1، به انجام 

کم| به افراد بی بضاعت و نیازمند بپردازند. 
فاجعه زدگان  به  خصوص کم|  در  آن  نقش  و  اجتماع1  سرمایه 
که نمونه آن کسبه بازار کویت1 ها و یا به تعویق انداختن وصول برخ1 
چ| های طلب7اران از کسبه پاساژ پالس7و، به صورت مستقیم است، 
نیازمند هنجارسازی های بیشتر و نهادینه کردن رفتارهای هم دالنه در 
در مواقع  تعاون،  بر  مبتن1  فعالیت های  تکرار  به منظور  و  میان مردم 

١. قالیباف بیان کرد: امروز چند نفر از برش7اران حرفه ای از ورزقان حضور پیدا کردند و گفتند 
ما آن هایی هستیم که وقت1 در ورزقان زلزله رخ داد، مردم تهران به ما کم| کردند و ام7انات و 
تجهیزات شهرداری تهران به ورزقان آمد، حاال بعد از بروز این حادثه همه ام7انات و تجهیزات 

را خودجوش به این جا آورده ایم. منبع خبر: خبرگزاری مهر، ۵/١١/١٣٩۵.
از سوی  در محل حادثه ساختمان پالس7و  آتش نشان حاضر  برای  مواد خوراک1  ارسال   .٢
آسیا،  روزنامه  است:  نشده  پالس7و خاموش  «آتش فشان»  تیتر  خبر:  منبع  تهران.  شهروندان 

.١٣٩۵/١١/٢
٣. مدیر کل انتقال خون استان تهران: در مجموع دو هزار و ٨٠٠ نفر ط1 دو روز به مراکز 
اهدای خون مراجعه کردند که از این تعداد دو هزار و ٣٠٠ نفر موفق به اهدای خون شدند. منبع 

خبر: تیتر «آتش فشان» پالس7و خاموش نشده است: روزنامه آسیا، ١١/٢/١٣٩۵.
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وقوع فاجعه و بحران است. الزم به ذکر است که بدانیم فاجعه پالس7و، 
و  اقدام  برنامه ریزی،  برای  آموزنده  درس هایی  آن،  تلخ1 های  تمام  با 
پیش گیری از وقایع مشابه در آینده دارد. در حوزه مدیریت و برنامه ریزی 
شهری که این جا موضوع اصل1 بحث ما نیست و خود بحث مفصل 
و چند جانبه ای را به طور خاص م1 طلبد، الزم است مورد بازنگری و 

برنامه ریزی مجدد قرار گیرند:
فجایع •  و  حادثه  مواقع  در  مسئولیت ها  و  نقش ها  شفاف سازی 

مختلف شهری.
تقسیم وظایف به منظور جلوگیری از ناهماهنگ1 و موازی کاری ها • 

در حوزه شهری و مخصوصا  در مواقع فاجعه. 
اتفاقات •  سایر  از  تجارب  الزم، کسب  تخصص1  آموزش های 

مشابه و سایر فاجعه های محتمل از طریق آموزش تجربه های سایر 
قالب کارگاه های  در  را تجربه کرده اند،  فاجعه  آن  کشورهایی که 

آموزش1 به منظور روزآمد نمودن دانش و مهارت های امدادگران.
رصد مرتب استانداردهای شهری و ایمن1، توسط شوراهای شهر • 

در قالب کمیسیون1 جداگانه برای مثال، سازمان های امدادی مانند 
آتش نشان1 بر اساس ام7انات و پوشش شهری  و سایر خدمات 

شهری و امدادی.
توجه به بحث تأثیری که این واقعه ناگوار م1  تواند بر ش7ل گیری • 

نهادهای اصل1 مدیریت بحران بر جای بSذارد و کارکرد و نقش 
سازمان های متول1 و مسئول را ارتقا بخشد؛ به طور مثال، استفاده 
از دانش و تخصص نیروی آتش نشان1 نه فقط پس از بروز بحران 
که به عنوان ناظران1 فن1 و متخصص در پیش گیری از بحران و 

ایمن سازی ساختمان ها.




