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میدان  قتل  حادثه  همچون  تهران،  پالس3وی  ساختمان  ریزش  واقعه 
سعادت آباد و غرق شدن دو دختر دانشجو در خرم آباد، نشان م; دهد 
که کنش شهروندان در روایت های خرد حیات اجتماع; جامعه ایران، 
در فردگرایی خودخواهانه، قابل تعبیر و تفسیر است. از سویی دیIر این 
اتفاق، م; تواند نماد و عالمت; از فردگرایی صنف; در الیه اجتماع; و 
مدن; و رفتار اقتصادی جامعه هم تلق; شود. بی تفاوت; و بی مسئولت; 
شهروندان در تقابل دوتایی عکس سلف; گرفتن و تهیه فیلم از صحنه 
حادثه، ح3ایت از این مسئله مهم دارد که شهروندان ما نه تنها در عینیت 
مجازی  فضای  بل3ه  م; کنند  عمل  خودمدارانه  اجتماع;،  پدیده های 
مورد استفاده خود را نیز به سوی فضایی با رنگ و بوی خودمدارانه 
سوق م; دهند. اظهار شرمساری های مجازی کنش گران اجتماع; پس 
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از واقعه نشان م; دهد که تعلق به جمع و تفاخر به حیات اجتماع; 
م; تواند تهدیدی بزرگ برای مدیریت رفتارهای جمع; ایرانیان باشد. 
از سوی دیIر نباید از فردگرایی صنف; در رفتار اقتصادی کنش گران 

اجتماع; به عنوان ی3; از مقومات این واقعه اجتماع; غافل بود.
به زعم برخ; محققان، ساختمان نابود شده پالس3و نماد مدرنیته 
و شهرسازی مدرن ایران; است و لذا تحلیل این واقعه به نوع; تحلیل 
نرم افزاری و سخت افزاری مدرنیته ایران; م; تواند باشد. فارغ از بررس; 
این ادعا، آن چه اهمیت دارد، ذات جامعه مدرن و الزامات ناش; از آن 
ماهیت است که در شرایط متعدد، قابل بازتولید و تکرار بوده و آن همان 
مخاطره است. اصوالf ی3; از ویژگ; های دوران جدید از دید گیدنز، 

مخاطرات و ریسh پذیری است. 
یافته  نوزدهم رواج  قرن  از  از مفاهیم مدرن; است كه  فردگرایی، 
; اگر  ری كه بر اهمیkت فرد و منافع فردی تأكید دارد، حتّ lاست. تفك
باشد. در مقابل، در  اهداف مهم درون گروه در تضاد  با  اهداف  این 
جمع گرایی بر یك پارچI; و اطاعت از گروه تأكید شده و منافع فردی، 
مطابق مصالح جمع; در نظر گرفته م; شود و همچنین مصالح جمع; 

م م; یابد. بر منافع فردی تقدّ
با  آثاری منف; هم  اثرات مثبت، م; تواند  فردگرایی ضمن داشتن 
ه  kخود به همراه داشته باشد،، تا جایی  كه برخ; به دو وجه فردگرایی توج
كرده اند. فردگرایی منف; م; تواند آسیب های زیادی را به همراه داشته 
باشد. به عنوان مثال در حوزه خانواده، موجب تضعیف این نهاد شود، 
فرزندان، اهمیkت كمتری برای نظرات والدین قائل شوند و خواهان این 
نظر خود  به طریق مورد  و  به خود  اتكای  با  را  آینده  باشند كه مسیر 

بIذرانند (معیدفر، صبوری و خسروشاه;، ١٣٨٩).   
به  جوانان  زیاد  ه  kتوج در  م; توان  را  این گرایش  ظهور  از  وجه;   
موفقیkت فردی و افزایش مهارت ها و سرمایه های فرهنگ; خویش و نیز 
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آرزوهای مادی چون پولدار شدن و اخذ پست و موقعیkت باال مشاهده 
تحصیالت  به  فزاینده  توجه   .(١٣٨٣ جوانان،  مل;  (سازمان  كرد 
دانشIاه; به ویژه برای دختران جوان و تمایل آنان برای ورود به بازار 
ه به انتخاب فردی در انتخاب همسر و نیز فرزندآوری، از جمله  kكار، توج
ویژگ; هایی است كه گویای عاملیkت و حق انتخاب فردی جوانان است 
(ذكایی، ١٣٨۵). عالوه بر این ها میزان رشد فردگرایی و كم و كیف آن 
در جوامع مختلف ی3سان نبوده و تابع; از شرایط ساختاری متفاوت 
ق طبقات;، جنس;، قوم;،  این جوامع است. ضمناً، عوامل; چون تعلّ
نژادی و باالخره پیشینه های فردی و اجتماع; در درجه رشد فردگرایی 

در بین افراد و گروه های اجتماع; گوناگون، مؤثر است.
دارای  جمله كشورهای  از  را  ایران  هافستد  مانند  محققان  برخ; 
; در جامعه ما نیز بسترهای رشد  فردگرایی پایین م; دانند، اما شواهد كلّ
فردگرایی را نشان م; دهد. تحقیقات انجام گرفته در ایران نشان دهنده 
آن است که گرایشات فردگرایانه در جوانان وجود دارد (اعظم آزاده و 

توكل; ١٣٨۵، سامان; و لطیفیان، ١٣٨۴).
به نظر شوارتز، در جوامع فردگرا افراد، مستقل هستند و مستقل از 
گروه خود عمل م; كنند. آن ها اهداف شخص; خود را بیش از اهداف 
ل به جای هنجارهای گروه،  گروه در اولویت قرار م; دهند، در درجه او�
بر اساس نگرش خود رفتار م; كنند و اگر اهداف آن ها با گروه خود با 
هم تداخل کند، در نظر آنان آش3ار است که اهداف شخص; خود را باید 

در اولویت قرار دهند. 
حال سوال این است که آیا کنش کنش گران اجتماع; در حادثه ریزش 

پالس3و نمایان کننده خودمداری و فردگرایی خودخواهانه آن هاست؟
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چیست1 فردگرایی خودخواهانه١ 
فردگرایی خودخواهانه، نوع; از فردگرایی است كه در آن نفع شخص;، 
منافع خویش هستند.  تأمین  دنبال  به  افراد صرفاً  و  دارد  تام  اولویkت 
این نوع فردگرایی كه همواره به عنوان جنبه آسیب شناخت; فردگرایی 
ه جامعه شناسان كالسیك از قبیل دوركیم، تونیس، و دیIران  kمورد توج
بوده است، اساساً مخلk نظم هنجاری جامعه و نظم اجتماع; است. 
فردگرایی خودخواهانه، اغلب در فرد اجتماع; نشده ظهور م; كند و 
فردگرایی خودخواهانه،  دارد.  ریشه  افرد  قبیل  این  امیال  و  نیازها  در 
پیش بین; پذیری رفتار اجتماع; را كاهش م; دهد، زمینه را برای تشدید 
ناهنجاری اجتماع; فراهم م; كند و نتیجه آن چیزی جز افزایش هرج و 

مرج نیست (چلبی، ١٣٧۵: ٢٨۶).

خودمداری ایرانیان در  فاجعه پالس!و
 گزارش ها و فیلم های متعددی در فضای مجازی و تلویزیون رسم; 
منتشر شده که نشان م; دهد، مردم و شاهدان عین; چIونه بی توجه به 
فرایند امدادرسان; یh آمبوالنس یا مأمور آتش نشان و تنها به صرف 
گرفتن فیلم و اشتراک گذاری آن در فرایند کمh رسان; و امداد اختالل 
ایجاد م; کردند. هم گرفتن عکس سلف; از خود و دیIران در لحظه 
استیصال و درماندگ; و هم آن اجتماع بزرگ چند هزارنفری در محل 
بودندمصداق هایی  ایستاده  ساختمان  فروپاش;  تماشای  به  حادثه که 
برای لذت جویی خودمدارانه ایرانیان است که به معنای احساس لذت 
از بیچارگ;، استیصال و درماندگ; دیIری در یh مخمصه است. در 
انگلیس; م; توان واژه gloating را معادل آن به کار برد. بر روی سقف 
ماشین آتش نشان; سوار شدن و از محو و نابودی و جان کندن دیIران 
فیلم گرفتن و آن را به اشتراک نهادن، نشانه هایی از سقوط اخالقیات در 
1. Egoistic individualism
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جامعه  ماست. فردگرایی افسارگسیخته، اضمحالل حس دیIردوست; یا 
نوع دوست;، گرایش به منفعت شخص;� بی حدوحساب، عدم هم دل; و 
اعتماد میان یh فرد عادی و یh مأمور لش3ری و کشوری، نشان م; دهد 
که رفتار شهروندان در چنین مواقع;، رفتاری مسئوالنه و متناسب با 

زیست جمع; متعهدانه نیست.
صرف نظر از بزرگ; تلفات انسان; و اقتصادیِ پالس3و و این که 
بلندترین ساختمان خاورمیانه بود و مدرن ترین  این ساختمان،  روزی 
مرکز خرید کشور قلمداد م; شد؛ خاطرات زیادی از بسیاری شهروندان 
نیز ایجاد حسرت م; کند. فارغ از این که چرا چنین شد؟ و پاسخ های 
متفاوت; مثل کوتاه; مال3ان پالس3و که هشدارها را جدی نگرفته بودند 
و قصور نهادهای مدن; مثل شورای شهر و شهرداری و ...، واقعیت این 
است که رفتار خودمدارانه، خاص شهروندان عادی نیست، بل3ه جامعه 

ایران;، دارای خودمداری یا فردگرایی صنف; و نهادی نیز هست.
فقدان هم دل; به عنوان ابزار توسعه اجتماع; و زیست جمع;

ی3; از شاخص های توسعه فرهنگ; و زیست جمع; در  دنیای مدرن 
هم دل;  است١؛ هم دل; به معنای قدرت تصویر خویش در نقش و موقعیت 
دیIران است و این که کنش گر اجتماع;، مسئله دیIران را مسئله خویش 
بداند. بی تفاوت; یا شخصیت نافرهنگ; و در تعبیر شدیدتر آن مسخ 
فرهنگ; در شرایط; در جوامع به وجود میآید که افراد جامعه نسبت به 
اتفاقات و حوادث جامعه خویش دچار نوع; بی تفاوت; و بی دغدغگ; 
و  هم دل;  توسعه،  جامعه شناسان  تعبیر  به  و  م; شوند  بی مسئولیت;  و 
هم ذات پنداری آن ها در وضعیت نابهنجاری است. این بی تفاوت;، علل 
روان شناخت; و جامعه شناخت; متفاوت; دارد از جمله این که، افراد خود 
را بخش; از روح جمع; جامعه نم; بینند و فرهنگ؛ ی3; از کارویژه های 
اساس; خود را که همان انسجام بخش; و هویت بخش; است را به خوبی 

1. Empthy
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انجام نداده و به عبارت; استیصال دیIران، عامل و ابزار گذران آن; وقت 
برای آن هاست.

در چنین شرایط; که برخ; از هم نوعان ما برای نجات جان بخش; 
از جامعه به بهای از دست دادن جان خویش تالش م; کنند، متأسفانه 
شاهد افراد بی تفاوت; هستیم که با زیرپا گذاردن تمام معیارهای انسان; 
این موضوع  ابعاد تأسف بار  از کنار همه  و اخالق;، کامال� متعمدانه، 
 hقالب ی تعریف م; کنند، در  برای خود  تنها نقش; که  و  م; گذرند 
کاربر شب3ه های اجتماع; و گرفتن فیلم و عکس از سخت ترین لحظات 

حیات هم وطن خویش است.

فردگرایی صنف1 و نهادی
اما  هست،  نیز  جهان;  «کالن روند»   hی فردگرایی،  رشد  اگرچه 
نتایج  است.  متفاوت  مختلف  جوامع  در  فردگرایی  صورت های 
دارد.  وجود  ایران  در  فردگرایی  رشد  روند  م; دهد  نشان  تحقیقات 
فردگرایی در کشور ما به دلیل شرایط ساختاری، فرهنگ;، محیط; و 
پی رنگ خاص اجتماع;، معموالf نهادینه نبوده است، یعن; عمدتاً آن 
نوع از فردگرایی نبوده که فرد بخواهد منافع خود را از طریق رساندن 

خیر عموم; به جامعه، بیشینه کند. 
م; کوشد  فرد  آن  در  هستیم که  فردگرایی  از  ش3ل;  شاهد  زمان; 
مطلوبیت های خود را به حداکثر برساند که روندی قاعده مند است و فرد 
م;  داند این بیشینه سازی منافع فردی، قواعدی دارد و باید خیر عموم; 
به دیIران برساند. آدام اسمیت در کتاب خود م; گوید: «آن قصابی که 
گوشت خوب م;  دهد علتش این نیست که خیل; آدم ایثارگری است، 
بل3ه عقالنیت به او م; گوید که اگر م; خواه; منافع پایدار داشته باش; 
باید به منافع خود از طریق کمh به منافع دیIران دیIران برس;». وقت; 
به دیIران خیر م;  رسانید آن زمان م;  توانید منافع و مطلوبیت های خود 
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را هم به ش3ل پایدار ارتقاء دهید. این منافع هم یh باره نیست بل3ه 
همیشI; است. بر اساس مصاحبه های متولیان، فقط حدود ١٠٠ واحد 
از ۶٠٠ واحد بیمه بوده اند. آیا بیمه نشدن اصناف آن هم در جامعه مدرن 
پرمخاطره، خودخواهانه و فرار از مسئولیت های شهروندی و در خطر 
انداختن جان و مال سایر شهروندان نیست. پذیرش قواعد و هنجارهای 
فردی و جمع; و صنف; در جهان زیست جمع; امروزی و عمل; نمودن 
به توصیه های اخالق; و قانون; مراجع رسم; و مدن;، عین خیر جمع; 
است و لذا استنکاف از انجام این مسئولیت ها را م; توان به شر جمع; 

تعبیر کرد.
حال سوال این است وقت; بر طبق گفته مسئوالن، که  قبل از رخ 
دادن این فاجعه، تذکرات کتبی و شفاه; و قانون; به کسبه و مسئوالن 
ساختمان داده اند چرا نهادهای صنف; به این تذکرات بهایی نداده اند؟ 
عمل; کردن این تذکرات و ایمن ساختن اصول; ساختمان پالس3و چه 
هزینه هایی برای اصناف و کسبه و مدیران در پی داشت؟ و اصوالf چرا 
و  اخالق;  توصیه های  که  م; دهند  اجازه  به خود  و  م; توانند  اصناف 

قانون; شورای شهر، شهرداری و مراجع رسم; دیIر را نادیده بIیرند.

ایران، جامعه کوتاه مدت 
این مسئله در ایران به دلیل شرایط خاص; که حاکم بود، متفاوت است. 
وقت; در ایران بی ثبات; یh امر بسیار غالب و مزمن م; شود، در این 
جامعه بی ثبات و ناپایدار ‑که محققان; مانند کاتوزیان آن را تحت عنوان 
«جامعه کوتاه مدت» نظریه پردازی کرده اند‑ طبیع; است که هرکس فقط 
به فکر بیرون کشیدن گلیم خویش از آب باشد. پس در این جا نوع; 
فردگرایی خودمدار به وجود م;  آید، یعن; فرد، خودمدارانه دنبال منافع 
فردی خویش است و خیل; فرصت نم; کند به منافع و مسائل عموم; 
توجه نماید، زیرا آن قدر جامعه کوتاه مدت است که در این جامعه، فقط 
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م; تواند منافع خود را نگهداری کند. در واقع فرد، سیستم های اجتماع; 
را آن قدر هوشمند نم; بیند که به فکر او باشند. همچنین انواع علت های 
دیIری هم وجود دارند، مثال� سرمایه اجتماع; تا حدی دارای مش3ل 
بوده و نم; توان به آن اعتماد کرد و پیوند و مشارکت هم ضعیف است. 
درواقع هرکس  یعن;  به وجود م;  آید.   ذره ای  نتیجه جامعه ای  در 
ذره ای است که خودش حرکت م;  کند، سرگردان است که به این جامعه، 
«جامعه ذره ای شده» گفته م;  شود. همین ذره ها هم گاه; توده م;  شوند، 
یعن; معموالf حالت; به وجود م; آید که جامعه، گاه; خصلت «ذره واره» 
و گاه; خصلت «توده واره» م; یابد. گاه; ذره ها با هم توده م;  شوند 
 hتوده جماعت; مبدل م; گردند که مثل براده های آهن; با ی hو به ی
آهنربا به سوی هم کشیده م;  شوند. این توده جماعت; با یh موج ایجاد 
م; شود، کسان; روی امواج آن سوار م; شوند و از آن ها سواری م; گیرند 
و گاه; هم هرکس; در الکش فروم; رود و مسائل خودش را رفع ورجوع 

م; کند.

مالحظات و نکته ها
الزامات زیست  از  ی3;  و  اجتماع;  از وظایف کنشIر  ی3;  بی تردید 
جمع; در کالن شهرها، توجه به این معناست که احترام به هم نوع و 
تابع  شهروندان،  که  م; کند  اقتضاء  مردم  مال  و  جان  حفظ  اهمیت 
عبارت;،  به  باشند.  اجتماع;  مخاطرات  در  مدن;  اولویت بندهای 
شهروندان در هر حالت; باید در نظر و عمل بپذیرند که متولیان حقوق; 
و حقیق; امدادرسان; و حمایت از آسیب دیدگان اجتماع; در مخاطرات 
جوامع مدرن (سیل، زلزله، ریزش ساختمان ها، امور درمان; و امنیت; 
و ...) در اولویت هستند. اگرچه این امر در فطرت انسان; نهفته است، 
اما واقعیات اجتماع; جدید نشان م; دهد که این امر نیازمند آموزش 
مهارت های اجتماع; و فرهنگ; است و حت; م; توان در برخ; موارد 
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آن ها را الزام آور و در صورت تخط;، مستوجب مجازات قانون; دانست.
فقدان یh حوزه مدن; قدرت مند در انتقال و آموزش مهارت های 
به ویژه در کالن شهرها، م; تواند  الزامات زیست جمع;  شهروندی و 
مخاطرات بزرگتری را متوجه جامعه ایران; کند. محققان، روزنامه نگاران، 
مدیریت فضای مجازی و هنرمندان حوزه سینما و رسانه، وسایر ارکان 
و نهادهای حوزه عموم;، ابزارهایی موثر و کارامد دارند که م; توانند 
ارجحیت منافع جمع; را به لذت های آن; و زودگذر فردی نشان دهند.

پذیرش این مطلب که ایرانیان، دارای خلقیات اجتماع; منف; هم • 
هستند م; تواند در مدیریت و سامان ده; فرهنگ;، ابزاری مفید  
باشد؛ نه فقط در این حوزه در حوز ه های دیIر نیز رفتار انکار و 
خود تعریف; و خودستایی از شخصیت و فرهنگ و اخالق اجتماع; 
ایرانیان، به وفور مشاهده م; شود. غرض این نیست که بیان نقاط 
قوت و مثبت، ناخوشایند است بل3ه غفلت از صفات و خصایص 
منف;، م; تواند آن ها را مورد تأیید قرار دهد؛ به عبارت; همیشه دچار 
عادت نامطلوبی شده ایم که فقط خوبی ها را نشان م; دهیم و اگر 
گاه; اوقات نیز خطا و رفتار نامناسب خود را بپذیریم در اغلب  
موارد هم آن ها را به نحوی مورد توجه و شناساندن قرار م; دهیم که 
گویی استثناء هستند در حال; که پذیرش خطا، گام اول برای اصالح  
و درمان است. (این که  چند هزار نفر مسیرهای امدادی را ببندند 
یا در استادیوم ها فحش و ناسزا بIویند را نم; توان با اصطالحات; 
مثل تماشاگرنما یا کنج3او و عناوین دیIر استثناء تلق; کرد) این که 
اجتماع موبایل بدستان و سلف; گیرندگان، مانع امدادرسان; و بستن 
مسیرهای رساندن کمh شود، باید با اصطالحات; مثل بی تفاوت 
و بی مسئولیت مورد خطاب قرار بIیرند تا خودخواهانه بودن و 
غیراخالق; بودن و غیرمدن; بودن این حرکت برای دیIران مورد 

تأکید قرار بIیرد.
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اگرچه در روزهای بعد از واقعه، شهروندان در کالن شهرهایی مثل • 
اهواز، مشهد، شیراز، قم، تبریز، اصفهان با مراجعه به ایستگاه های 
آتش نشان;، از فداکاری های آتش نشانان قدردان; کردند، لی3ن این 
رفتارهای احساس; و البته زیبا به تعبیر شاعر، نوش داروی پس از 
مرگ سهراب است. اگر این میزان تعهد و تعلق و مسئولیت شناس; 
اجتماع;  هزینه های  قطعاً  بود،  از رخداد  قبل  و  زمان رخداد  در 

زیست جمع; ایرانیان بسیار کاهش پیدا م; کرد.
جامعه ایران;، نیازمند درجه باالتری از هم دل; و هم ذات پنداری در • 

شرایط سخت است. فقدان این شاخص فرهنگ; مهم، م; تواند 
هم بستگ;  و  اجتماع;  سرمایه  شاخص های  سایر  ریزش  باعث 

اجتماع; شود.
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