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به لحاظ روان شناخت&، م& توان رفتار افراد را در سه مقطع زمان& مرتبط 
با حادثه تلخ فروریختن ساختمان پالس9و بررس& کرد.

قبل از حادثه
عدم آمادگ& کاف& چه در سطح فردی و چه از طرف دستگاه های ذی ربط 
نگران کننده  بسیار  از طرف&  و  این حادثه کامالQ مشهود  با  برخورد  در 
است، چراکه به نظر م& رسد در صورت بروز حوادث& با وسعت بیشتر، 
توان مقابله با آن ها وجود ندارد. این نگران&، امروز به ی9& دیWر از عوامل 
استرس زا برای شهروندان پایتخت تبدیل شده است. آماده شدن برای 
چون  است،  خردمندانه  راهبردی  استرس زا،  رویدادهای  با  رویارویی 
استرس همیشW& است. از لحظه تولد تا مرگ، انسان با استرس های 
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کوچ\ و بزرگ مواجه م& شود و برای غلبه بر آن ها، نیازمند فراگیری 
مهارت مقابله است، اما، چرا هشدارهای داده شده پیش از وقوع حادثه 
ناگوار پالس9و جدی گرفته نشده بود؟ بی تردید تعلل متولیان ساختمان 
در ایمن سازی و کسب استانداردهای الزم از عوامل بروز و گسترش 
این اتفاق غم‑انگیز بوده است. اما واقعاً چرا هشدارهای داده شده، 
اندیشیده اند که زرنگ&  با خود  افراد  جدی گرفته نشده است؟! شاید 
کنند و هزینه اضافه نکنند، یا شاید با ی\ حساب سرانگشت& به این 
تحلیل  ی\  اما  ندارد.  را  هزینه ها  پرداخت  توان  که  رسیده اند  نتیجه 
هم این است که ما در جوی از بی‑اعتمادی زندگ& م& کنیم. ما مردم 
جامعه ای هستیم که با رواج دروغ، دچار بی اعتمادی عمیق& نسبت به 
ی9دیWر شده ایم. پس اگر هشداری دریافت م& کنیم، مطمئن نیستیم 
که واقع& باشد و پیش خود تصور م& کنیم که وضعیت آن قدرها هم 
بد نیست! اعتماد، سنگ بنای جامعه سالم است. وقت& قول م& دهیم 
با  امروز  نوع& دروغ گفته ایم. مسئوالن& که  به  نیز،  و عمل نم& کنیم 
خطای خوش بین& برنامه ریزی، قول هایی م& دهند که مثالQ فالن و بهمان 
م& کنیم، اگر نتوانند به وعده خود عمل کنند، عامل ایجاد بی اعتمادی 

در مردم خواهند بود و این قصه پرغصه به درازا خواهد کشید.

هنگام بروز حادثه
تصمیم گیری خوب م& تواند زندگ& انسان ها را نجات دهد. تصمیم گیری 
صحیح در شرایط بحران&، نیازمند تمرین و مهارت بسیار است. آیا 
شاغالن شغل های حساس، راهبردی و یاری گر به اندازه کاف& درباره 
خطاهای  م& بینند؟  آموزش  سخت  شرایط  در  تصمیم گیری  مهارت 
این  آمری9است.  در  مرگ  علت  ششمین  پزش9&،  تیم  تصمیم گیری 
آمار به ویژه وقت& تکان دهنده است که بدانیم چنین اشتباه هایی به وسیله 
پزش9&  تصمیم گیری  آموزش  است که  صورت گرفته  متخصصان& 
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قانون& همWان& است.  اشتباه در تصمیم گیری،  به هر حال،  دیده اند. 
به همین علت هم در فرهنگ های مختلف، عبارات& برای عذرخواه& 
خواستار  عموم&  افکار  از  بخش&  پالس9و  ناگوار  حادثه  در  داریم. 
است که  است. چه خوب  این حادثه  با  مرتبط  عذرخواه& مسئوالن 
فرهنگ عذرخواه& فردی و جمع& به عنوان ی\ رفتار رشدیافته در 
میان مردم و مسئوالن رواج پیدا کند، تا افراد آسیب دیده احساس کنند 

که دست کم فهمیده و درک شده اند.
موضوع دیWر، عدم هم دل& برخ& از شاهدان حادثه است. شاهدان& 
که مهارت هم دل& با آسیب‑دیدگان و نیروهای یاری گر را نداشتند؛ 
شاهدان& که مانع یاری رسان& شدند. هم دل& کردن به زبان ساده یعن& 
توانایی قراردادن خود به جای فرد دیWر و دیدن دنیا از نگاه او. مهارت 
هم دل& ی9& از اساس& ترین مهارت های زندگ& است که از سنین کودک& 
باید آموزش داده شود. نکته دیWر این که وقت& رسانه رسم& در مقابل 
شب9ه های اجتماع& ش9ست م& خورد دیWر کار از کار گذشته است؛ 
شایعه، فضای جامعه را پر کرده و روان مردم را م& خراشد. شایعه، 
دلیل&  هر  به  وقت&  باشد.  مبهم  و  مهم  م& گیرد که خبر،  زمان& ش9ل 
ام9ان اطالع رسان& رسم&، درست، شفاف و معتبر وجود نداشته باشد 
شایعه ش9ل م& گیرد؛ همان طور که در مورد واقعه ناگوار پالس9و شاهد 
آن هستیم. به هر حال، شایعه و اخبار ضد و نقیض، همواره در هر 
جامعه ای وجود دارد اما راه مقابله با پیامدهای آسیب زای آن، آموختن 
مهارت تفکر انتقادی است. مهارت تفکر انتقادی یعن& ایجاد منطقه ای 
مرزی میان درون و برون ذهن فرد که در آنجا اخبار را قرنطینه و ارزیابی 
داغ  بازار شایعه پراکن&  و  باشیم  نداشته  انتقادی  تفکر  م& کنیم. وقت& 
باشد، آسیب خواهیم دید. چون فیلتری برای غربال گری اخبار نداریم، 
به اوج  این شرایط فرافکن& های منف&  باور م& کنیم. در  را  هر خبری 
و  واقع&  اخبار  شنیدن  و  دیدن  با  م& شویم.  لطمه  دچار  و  م& رسد 
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همچنین شایعات واقعه پالس9و، دل هر انسان& به درد آمد و حال بد 
اما بسیاری هم هیجان های منف& شدیدی مانند ترس،  را تجربه کرد 
هراس، هول و وحشت، اضطراب، افسردگ&، تنفر و خشم را تجربه 
کردند. علت عمده خشم، عدم آگاه& است. بعد از گذشت ی\ هفته، 
هنوز هم اطالع رسان& به درست& انجام نم& شود. ابهام و ناشناختگ&، 
ترس آور است. همچنین، افراد مم9ن است نگران باشند که آیا چنین 
بیاید چه فاجعه ای رخ  اتفاق& تکرار خواهد شد. اگر در تهران زلزله 

خواهد داد؟

پس از حادثه
پس از حادثه، واکنش هایی مثبت را شاهد هستیم. مردم برای نیروهای 
اهدای خون مراجعه  برای  برخ&  حاضر در محل، خوراک م& آورند. 
این ی\  آیا  اما  بودند،  رفته  آتش سوزی  بیمه  برای  بودند. کسبه  کرده 
موج است که به سرعت فروکش خواهد کرد؟ آیا مردم جوگیر شده اند؟ 
هیجان های قدرت مند باعث ایجاد انگیزه قوی برای انجام رفتارهای 
کم\‑رسان&  و  نوع دوست&  ازخودگذشتگ&،  ایثار،  مثل  مختلف 
م& شوند، اما چون هیجان ها، ماهیت& زودگذر دارند، به نظر م& رسد 
این رفتارهای ارزشمند، به زودی سوخت خود را از دست دهند. از این 
رو، شایسته است به وسیله فرهنگ سازی و آموزش، تجربه های حاصل 
از رویدادهای ناگواری مثل این مورد را که روان بشر بیشتر گرایش دارد 
به دست فراموش& بسپارد فراموش نکرده و تغییر رفتار موقت& را تبدیل 

به رفتار پایدار و یادگیری مثبت کنیم.
از سوی دیWر و با نگاه& عمیق تر، حادثه پالس9و معان& متفاوت& 
آن جا  در  شاغالن  برای  حادثه  این  معنای  دارد.  مختلف  افراد  برای 
در درجه اول از دست دادن شغل، هرچند به طور موقت است. برای 
شهیدان  خانواده  بازماندگان،  خانواده  و  بازماندگان  آسیب دیدگان، 
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خبر،  دریافت کنندگان  و  عین&،  شاهدان  جان باختگان،  و  آتش نشان 
اختالل  باعث ش9ل گیری  و  بوده  روان& همراه  با ضربه  مم9ن است 
به  ابتال  برای  قدم  اولین  استرس،  چراکه  شود،  پس آسیبی  استرس 
اشراف  با  دلیل، هم9اران روان شناس  به همین  اختالل روان& است. 
به  تخصص&  رایWان  خدمات  ارائه  برای  را  خود  آمادگ&  امر،  این  به 
حادثه دیدگان اعالم کرده اند. اما این واقعه دردناک، ی\ پیام عموم& 
واحد هم به همراه داشت و آن لزوم مرگ آگاه& است. ضرورت آمادگ& 
اهمیت فوق‑العاده  نیست&؛  و  دادن، مرگ  از دست  با  مواجهه  برای 
و فجایع ساخته  بالیای طبیع&  و  برای حوادث  روان شناخت&  آمادگ& 
دست بشر. متأسفانه در میان تمام کاست& های نظام آموزش&، پرداختن 
به اصل& ترین مسئله زندگ& یعن& مرگ هم به چشم م& خورد. آموزگاران 
ما درس زندگ& نم& دهند و مردم، تشنه داشتن اند و نه زندگ& کردن، 
اما واقعیت این است که زندگ& ش9ستن& است. مرگ در کمین است. 
توجه به مرگ با هدف بهبود کیفیت زندگ& است. سودمندی یاد مرگ 
تا حدی است که جنبش های آگاه& از مرگ در کشورهای پیشرفته ای 
آموزش  برپاست و در زمینۀ  استرالیا، مدت هاست که  آمری9ا و  چون 
طریق  از  مردم  عموم  به  خدمت  ارائه  و  مرگ‑شناس&  متخصصان 
برای  دارند.  فعالیت  داغ دیدگ&  و  مرگ  زمینۀ  در  مشاوره  و  آموزش 
نمونه، انجمن مرگ شناس& آمری9ا در بهار ٢٠١۶ س& وهشتمین کنگرۀ 
علم& سالیانۀ خود را در شهر مینیاپولیس ایالت مینه سوتا برگزار کرد. 
هدف از پرداختن به مرگ، دست یابی به نیروی احیاگر آن است. افراد 
در خالل روبه روشدن با میرایی و محدودیت هایشان و در ط& فرایند 
گاه شدن از این واقعیت که با وقوع مرگ، فرصت عمل و تغییر به پایان  آ
خواهد رسید، م& توانند از فرصت هایی که باق& زندگ& در اختیارشان 
و  نموده،  عاقالنه تری  انتخاب های  برده،  را  بهره   نهایت  قرار م& دهد 
زندگ& شان را با کیفیت بیشتری سپری کنند. همان طور که این حادثه 
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یادآور شد، مرگ و مردن، اجتناب ناپذیر، جهان شمول، برگشت ناپذیر، 
قطع& و مطلق است. زندگ& پر از فقدان هایی است که یادآور مرگ اند 
و ی9& از آن ها داغ دیدگ& است. در این حادثه همه مردم ایران داغ دار 
شدند. داغ دیدگ& بهترین فرصت برای یادآوری مرگ خودمان است. ما 
ردنیم و لحظه ای که  نیز خواهیم مرد. در واقع، همۀ ما هر آن، در حال م�
از دست م& رود، هرگز دوباره بازنم& گردد. با این وجود، مرگ مهم ترین 
اندازه ای  تا  فرد سالم&  و هر  یادمان م& میرد!  در  موضوع& است که 
مرگ را انکار م& کند، اما ی\ بار دیWر تأکید م& شود که فکرکردن به 
مرگ برای همۀ افراد مفید است. بر اساس نتایج مطالعه ای در دانشWاه 
تغییرات&  ایجاد  باعث  م& تواند  مرگ  به  فکرکردن  آمری9ا،  میسوری 
سالم در سب\ زندگ& مردم شود. اگر یاد مرگ، محرک تغییر نباشد 
چه چیز دیWری م& تواند تغییرآفرین باشد؟! درست است که مرگ جسم 
را  ما  زندگ&  م& تواند کیفیت  آن  به  اندیشیدن  اما  م& کند  نابود  را  ما 
بهبود ببخشد. به ویژه وقت& به مرگ افرادی بیاندیشیم که با رشادت، از 
خودگذشتگ& و ایثار جان باخته اند. پس بWذاریم یاد مرگ زنده شود! 
چون كس& كه واقعاً از مرگ بترسد به ناچار از زندگ& هم خواهد ترسید. 

پس برای خوب زندگ& كردن، باید خوب مردن را آموخت.
است،  خوبی  ایده  پالس9و  ساختمان  م9ان  در  نمادی  ساخت 
چراکه یادگار و یادآوری خواهد شد برای تمرین همیشW& رفتارهای 
موافق شهروندی و مسئوالنه و متعهدانه همه شهروندان و مسئوالن. 
نمادی خواهد شد برای تذکر اهمیت آمادگ& ی\ شهر پیشرفته؛ شهری 
نوع دوست، کم\ رسان،  آماده،  آموزش دیده،  هم دل،  شهروندان  با 
جامعه یار، شجاع و ایثارگر. به عالوه، استفاده از تجربیات این رویداد 
و اقدام به فرهنگ سازی در ارتباط با رفتارهای جامعه پسند، آموزش و 
تمرین جدی واکنش مناسب به هنگام بحران، آموزش جدی و واقع& 
م& شود.  توصیه  یونیسف،  استاندارد  با  مطابق  زندگ&  مهارت های 
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متأسفانه هیچ رشدی بدون درد و رنج نیست؛ ای کاش که این حادثه 
تأثرانگیز تلنگری باشد برای رشد و توسعه همه جانبه شهر و شهروندان 

و به راحت& به دست فراموش& سپرده نشود.




