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از  با سیل!  از حادثۀ پالس.و گذشته است،  این که فقط چند روز  با 
این  از  بسیاری  مواجه ایم.  حادثه  این  وقوع  علل  درباره  تحلیل ها 
این که  به  بسته  و  است  شده  بدل  سیاس!  انتقام های  به  تحلیل ها، 
تحلیل گر از کدام جناح باشد، دولت، شهرداری، یا بنیاد مستضعفان 
نیز  جامعه شناسان  م! کند.  معرف!  حادثه  اصل!  مقصر  عنوان  به  را 
اکثراً به تحلیل کنش ناظران صحنۀ آتش سوزی پرداخته اند و به چرایی 
تجمعات، سلف! گرفتن ها، و موانع! که مردم بر سر راه امدادگران قرار 
دادند، اشاره م! کنند. در این جستار، به نقش ی.! دیZر از کنش گران 
از ۵۶٠ کسبۀ ساختمان پالس.و.  بیش  پرداخت:  این حادثه خواهیم 
کنش های این گروه، سواالت مهم! را پیش روی ما قرار م! دهد که 
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باید مورد مداقه قرار گیرند. 
در  قانون!  مراجع  چندباره  تذکرات  عل! رغم  پالس.و،  چرا کسبه 
باب ناامن! ساختمان، حاضر بودند در یd محیط پرخطر کار کنند؟ 
بودند؟  آتش سوزی  بیمه  دارای  کسبه،  از  درصد  تنها حدود ٢٠  چرا 
چرا کسبه در مقابل هیچ کدام از تذکرات، عکس العمل! نشان ندادند؟ 
چرا هیچ اقدام! برای ایمن سازی ساختمان محل کسب شان نکردند؟ 
چرا از کپسول های گاز پیd نی.! و وسایل خطرناک در محل کارشان 
استفاده م! کردند؟ چرا به این همه ریسd توجه نم! کردند؟ پاسخ به 
این پرسش ها، نشان خواهد داد که کسبه پالس.و، به نوع! در وقوع این 
حادثه سهیم هستند. اگر آن ها به عنوان شهروندان! مسئول در زندگ! 
تلخ  این حد  تا  واقعه ای  با  بود  اجتماع! مشارکت م! کردند، مم.ن 

روبه رو نباشیم.
پاسخ به چرایی عدم توجه کسبه به مسائل فوق را نم! توان، تنها 
با اتکا به اموری چون عدم آگاه!، بی توجه!، و سهل‑انگاری تبیین 
م! شوند،  متمرکز  فرد  روی چند  بر  فقط  تبیین هایی، که  چنین  کرد. 
روان شناس!  در  ریشه  به عمق مسئله که  نم! توانند  و  ساده انگارانه اند 

جمع! ایران! ها دارد، نزدیd شوند. 
کسبۀ پالس.و همان گونه رفتار م! کنند که سایر ساکنین سه هزار 
دیZری  ایران!  میلیون ها  شبیه  آن ها  تهران.  در  دیZر  ناامن  ساختمان 
هستند که کمربند ایمن! خود را نم! بندند، با پراید به مسافرت م! روند، 
و به جای استفاده از پل عابر، عرض خیابان را از البه الی اتومبیل ها ط! 
م! کنند. وجه اشتراک همه این موارد از این قرار است: عدم فهم خطر 

به عنوان امری قریب. 
برای ملموس شدن بحث به ذکر یd مثال مرتبط با حادثۀ اخیر 
اشاره م! کنیم: پس از واقعه پالس.و بر همZان آش.ار شده است که 
در صورت وقوع زلزله در تهران، با توجه به سطح ایمن! ساختمان ها و 
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فقدان ام.انات ضروری، با فاجعه ای وحشتناک روبه رو خواهیم شد، 
اما مردم آن قدر حادثه را از خود دور م! بینند، که هر میزان اخطار در 
این باب، منجر به هیچ کنش!، چه فردی و چه جمع!، از سوی جامعه 
ریشه  به  نوع!  به  م! تواند  اصل! که  سوال  بنابراین  نم! شود.  تهران! 
 dنزدی را  ایرانیان خطر  چرا  است:  قرار  این  از  بپردازد  موضوع  این 
این  اجتماع!  و  تاریخ!  ریشۀ  به  اشارات!  ادامه، صرفاً  در  نم! بینند؟ 
ویژگ! روان!‑ اجتماع! خواهیم کرد. بدیه! است که بحث مفصل در 

باب این ریشه ها در این جستار مقدور نیست.
تقدیرگرایی که بنا به تعریف عبارت است از «درك فرد نسبت به . ١

عدم توانایی اش در كنترل آینده» (راجرز، ١٩۶۶: ٢٧٣)، بدون 
شd ی.! از خصایص روان! بنیادین ایرانیان است. این خصیصه  
که نتیجه زندگ! در محیط! پرخطر است، مبین آن است كه به هیچ 
كس و هیچ چیز ‑حت! به خود‑ نم! توان تكیه كرد. بنابراین در 
ش.ست ها و موفقیت ها،  تنها سرنوشت است که مورد سرزنش قرار 
م! گیرد یا اعتبار م! یابد (ازكیا، ١٣٧٠: ۵۴). ایرانیان به واسطه 
آموزه های درون! شده خود، به آینده مقدر (سرنوشت) باور دارند؛ 
آینده ای که خدا برای انسان، رقم زده است و ام.ان تغییر آن وجود 
ندارد. تالش بی جهت در این دنیا، به معنای فراموش کردن آخرت! 
است که زندگ! اصل! انسان در آن محقق خواهد شد. در میان 
بهبود  و  پیش گیری  زمینه  در  اهتمام  عدم  در  تقدیرگرایی  مردم، 
انسان! دیده م! شود. نگاه معطوف  یا دیZر مسائل حاد  بیماری 
 به گذشته، نپذیرفتن تغییر، و محافظه كاری شدید از سوی ایرانیان، 
سبب شده است که آنان «سركردن با سبك و ابزار كهنه شرق!» را 
بر هرگونه عنصر جدید وکارآمد ترجیح دهند. همچنین به دلیل 
برای  برنامه ریزی  بی معنایی  و  ایران!  جامعۀ  استبدادزده  ماهیت 
آینده، فرد ایران! همیشه در فضایی مبهم به لحاظ روح!، پذیرای 
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این  به  «توکل، صبر و ش.یبایی» است (گوبینو، بی تا: ١۵٠) و 
معنا، همیشه به نوع! تقدیرگرایی الهیات! دچار است و بر این باور 
است که «آنچه م.توب است» رخ م! دهد و این تقدیر آد م هاست 

كه آنها را به اوج یا حضیض م! رساند.
اغلب سفرنامه نویسان به این تقدیرگرایی و تحویل همه رخدادها 
به خواست خدا اشاره كرده اند و آن را زمینه ساز نوع! روحیه رضا و 
تسلیم در برابر امور پیش آمده در فرهنگ ایران! دانسته اند (گوبینو، 
بی تا: ١۵١؛ ویشارد، ١٣۶٣ به نقل از میرزایی و رحمان!، ١٣٨٧). 
این تقدیرگرایی و روحیه فرهنگ! تسلیم، رضا، و توكل منفعالنه 
خودشان  فعل!  وضعیت  ایرانیان  م! شود  باعث  است که  ایران! 
را تداوم بخشند و دست به تغییر فضای کسب وکار نزنند. وقت! 
اندیشه تقدیرگرایی، بر کنش افراد حاکم م! شود، فرد بی آن که 
تالش کند تغییری اساس! و معطوف به آینده در زندگ! خود پدید 
آورد، تنها به برآوردن خواسته های فردی آن! خویش م! اندیشد و 

رفتارهای خودمدارانه پیشه م! کند.
در تاریخ ایران، چون مردم پیوسته در معرض تجاوز بوده اند، و . ٢

نم! توانسته اند تصویر روشن! از آینده در ذهن خود بپرورانند ... لذا 
افراد به سمت نان به نرخ روزخوری و خوش بودن در دم کشیده 
شده اند (بازرگان، ١٣۵٧). همچنین قانون، در مقام چارچوبی که 
تصمیمات دولت به حدود آن محدود و (در نتیجه) قابل پیش بین! 
باشد، وجود نداشت. «قانون» در عمل عبارت بود از رأی دولت؛ 
در   .(١٣٧٣ (كاتوزیان،  کند  تغییر  دم به دم  م! توانست  رأیی که 
این شرایط، چون نم! توان نسبت به آینده مطمئن بود، هر گونه 
طرح! که متضمن مطالعه و نتیجه گیری باشد، پیشاپیش مردود 
است. این جاست که ی.! از نشانه های غنیمت شمردن دم، نزد فرد 
ایران! مشاهده م! شود: ترجیح منافع آن! به منافع آت!. این مسئله 
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در هر حوزه ای من جمله اقتصاد، صادق است. درست به همین 
دلیل است که با وجود حجم زیاد جنس در مغازه ها و کارگاه های 
از کسبه  پالس.و و هزینه های گزاف اجاره و سرقفل!، معدودی 

دارای بیمه آتش سوزی و زلزله بودند. 
عالوه بر عوامل روان -  اجتماع!� تاریخ! فوق، م! توان به عوامل . ٣

روان! -  اجتماع!   امروزین! اشاره کرد که با توجه به شرایط فعل! 
کشور، محتمال� در کنش های خودمدارانه کسبه نقش دارد. از جمله 
با  است.  ح.ومت  ساخت  به  سیاس!،  بی اعتمادی  عوامل،  این 
تقویت و یا تضعیف اعتماد سیاس! در جامعه، ح.ومت با تبعات! 
موجب  سیاس!،  اعتماد  وجود  شد.  خواهد  مواجه  تعیین کننده  
م! شود که قوانین و مقررات مصوب دولت، آسان تر اجرا شوند، 
و  مالیات  و  انجام شود  با طیب  خاطر  نظام سیاس!  از  حمایت 
عوارض به موقع پرداخت شوند (ردادی، ١٣٩٠: ١٧٣؛ شایZان، 
١٣٨٧: ١٧۴؛ اسدی، ١٣٩۴: ١۴٢). با توجه به داده های موجود، 
به کنش گران  معناداری  به طور  دهه گذشته،   dی ط!  ایران  مردم 
سیاس! ح.ومت و همچنین نهادهای ح.ومت! مانند قوه قضائیه، 
مجلس، دولت، و شهرداری بی اعتماد شده اند١. این بی اعتمادی، 
(کنش!)  عین!  و  (شناخت!)  ذهن!  پیوند  عدم  به  منجر  م! تواند 
میان فرد و جامعه (نهادها و ساختارهای اجتماع! نظیر خانواده، 
و مذهب) شود. این عدم پیوند، به نوبه خود، منجر به تعین هر 
منافع  ترجیح  یعن!  خودمداری،  از شاخص های  ی.!  بیشتر  چه 
فردی بر منافع جمع!، خواهد شد. خودمداری، گرایش! است به 
مرادی  قاض!  فوری.  نیازهای شخص!  رفع  قلمروی  در  زندگ!، 
نیازها و منافع و  این  بودن  «آن! و فوری  (١٣٨٠) معتقد است 
مصالح، معر�ف روزینه بودن آن هاست». به اعتقاد او «استغراق در 

١. نگاه شود به دو پیمایش سرمایه اجتماع! کشور در سالهای  ١٣٨۴ و ١٣٩٣
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حوزه شخص! و خصوص! زندگ! را م! توان متناظر با استغراق 
در زندگ! روزینه یا روزینه گ! دانست». انسان خودمدار «در هر 
موقعیت! تمایزی خاص و ویژه برای خود م! یابد تا او را نسبت به 
انجام هر آن چه رفع نیاز و تحقق منافع و مصالح خودمدارانه اش 
م! طلبد، توجیه کند». در نتیجه کنش گر خودمدار سع! م! کند، 
کوتاه ترین و پرسود ترین راه را، فارغ از پسندیده یا ناپسند بودن آن 
و فارغ از منافع سودآور یا زیان باربودن اش به لحاظ جمع!، برای 
تأمین منافع فردی خود برگزیند. لذا کسبه نیز به عنوان قسمت! از 
جامعه ایران!، به جای این که با دریافت برگه های اخطار به دنبال 
حل مش.ل جمع! قدم بردارند، با نادیده گرفتن آن و تداوم شرایط 
روزمره، خود را از شر هزینه و دردسرهای نظام اداری که به آن 
شدیداً بدبین هستند، خالص م! کنند. نظام اداری نیز از پس این 

اجماع منف! بر نم! آید و ناتوان از هر گونه اقدام! م! ماند. 
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