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پیتریم سوروکین در کتاب «انسان و جامعه در مصیبت» بر این باور 
است که «ما در عصر مصائب و بدبخت8  و فالکت زندگ8 م8 کنیم. 
زندگ8  و  اجتماع8  سازمان  رفتار،  ذهن8،  روان8،  فرآیند  بر  مصیبت 
فرهنگ8 جمعیت درگیر با مصیبت اثری پایدار م8 گذارد» (سوروکین، 
١٩۴٢). مصیبت١ مفهوم8 است که برای اشاره به وقایع ناگهان8، غیر 
منتظره و عظیم به کار م8 رود که م8 تواند برای فردی معین، خانواده ای 
مشخص، گروه های کوچY، یY محله یا اجتماع، کل جامعه یا جوامع8 

چند روی  دهد (پیران، ١٣٨٢).
آن هستند.  انتشاردهنده٢  پارامترهای مهم مصیبت، رسانه های  از 

1. Disaster  

2. media
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رسانه هایی که گاه8 با بزرگ نمایی و دراماتیزه کردن مصیبت بر جامعه 
و  واقعه  درباره  اطالعات  منابع ضروری  از   8cی «رسانه  تأثیرگذارند. 
معنای آن است و تحقیقات نشان م8 دهد که بیشترین تأثیر روان8 از 
رسانه ها گرفته م8 شود و کمتر احتمال دارد تأثیرات رسانه بهبود یابد» 
(تراگات، ٢٠٠٣). هرچه رسانه ها به سمت غیر رسم8 تر شدن سوق 
پیدا کنند، انواع شایعات، آمار و اطالعات هم درباره  حادثه در جامعه 
گسترش م8 یابد. در انتقال شوک و ترس پدید آمده از مصیبت، رسانه ها 
نیز،  اجتماع8  انسجام  ایجاد  امcان  نهایت  دارند و در  قرار  در صدر 

توسط همین رسانه ها امcان پذیر م8 شود. 
وقفه ای که کارکرد های  است.  جدی  وقفه ای١  مصیبت،  واقع  در 
از  پس  و  پیش  را  بارز  تفاوت8  وقفه ای که  دارد.  را  اجتماع8 خویش 
با عمق مصیبت، همبستگ8  تفاوت  این  م8 کند. عمق  ایجاد  حادثه 
عمیق  تغییرات  گاه8  م8 آید  بار  به  مصیبت  دل  از  درنگ8 که  دارد. 
یازدهم  درباره   (٢٠٠٢) پاتنام  گذاشت.  خواهد  برجای  را  اجتماع8 
سپتامبر م8 گوید: «بعد از فاجعه سپتامبر، پنجره ای از فرصت ها به روی 
بخش8 از تغییرات مدن8 در جامعه باز شد که بعضاً یY یا دو بار در 
یY قرن اتفاق م8 افتند.» این که کدام مصیبت تأثیرگذارتر است و یا 
چه زمان8 و بعد از چه مدت و به چه میزان، تغییرات اتفاق م8 افتد، 
جزء سواالت مهم برای پژوهشsران خواهد بود. آن چه اهمیت دارد این 
است که با پیدایش هر وقفه، زمینه ای برای تغییرات به وجود م8 آید، اما 
اگر وقفه های منحصر به فرد، درپی هم و با فاصله کوتاه اتفاق بیافتد، 

اثربخش8 خود را از دست م8 دهند. 
درکنار توجه به رسانه و مفهوم وقفه، مسئله نهادها و ساختار جامعه 
جمع8،  مصائب  «ویژگ8 های  واقع،  در  است.  مهم  نیز  زده  مصیبت 
تحت تأثیر ویژگ8 های ساختار جامعه مصیبت زده و تحت تأثیر نهادها، 

1. interrupt condition
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سازمان ها و فرآیندهای اجتماع8 شcل م8 گیرد» (پیران، ١٣٨٢).
حادثه پالسcو از طریق رسانه ها و به مدد سرعت و شدت انتشار 
تنها مردم  نه  از مصیبت هایی جمع8  شد که   8cبه ی تبدیل  آن  اخبار 
تهران، که کشور را تحت تأثیر قرار داد. تعداد قربانیان و حجم حادثه، 
به تنهایی نم8 تواند مصیبت و وقفه پس از آن را مشخص کند. گاه8 
نحوه بروز و شcل حضور رسانه هاست که از حادثه ای مصیبت م8 سازد 
و گاه8 مصیبت8 چون سیل و زلزله و ... که اتفاقاً هم زمان با این حادثه 
در بخش8 از کشور رخ داد را از نظر و توجه دور م8 دارد. در واقع، نحوه 
اطالع رسان8، سرعت و زنده بودن و در نتیجه فراگیری اخبار است که 
م8 تواند از حادثه ای مصیبت بسازد. مشخصه های حادثه و قربانیان هم 
در این زمینه تأثیرگذارند. امcان ایجاد قهرمان یا قهرمانان8 که بتوان به 
انواع مختلف از آن ها یاد کرد نیز، درنگ و وقفه را برای اثرگذاری در 
جامعه پررنگ تر م8 کند. در حادثه پالسcو، حضور تلفن های همراه 
هوش مند، مهم ترین رسانه بودند. تلفن هایی که اغلب امcانات اولیه 
تصویری را در اختیار دارند و به واسطه آن ها، دسترس8 به شبcه های 

اجتماع8، ساده تر است. 
از شبcه های اجتماع8 تأثیرگذار که به شcل زنده در حادثه گزارش 
م8 کرد، شبcه توئیتر١ بوده است. شبcه ای که عل8 رغم فیلتر بودن در 
داخل مرزهای ایران، اغلب افراد سیاس8 و تأثیرگذار، اکثر خبرنگاران 
ایران8 روزنامه های داخل8 و خارج8، اغلب سایت ها و خبرگزاری های 
رسم8 داخل8 و خارج8 و فعالین عرصه مجازی، در آن صاحب حساب 
هستند. محدودیت کاراکتری برای نوشتن توییت و گزیده گویی ناش8 
است  رسانه ای  زند ه   گزارش های  در  به کارگیری  برای  عامل8  آن،  از 
خبری  خوراک  شبcه،  این  م8 کند.  بیشتر  را  اخبار  انتقال  سرعت  و 
بخش زیادی از کانال ها، و صفحه های تلsرام8 یا دیsر سایت ها را 

1. twitter  
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از  تهیه م8 کرد و در طول مدت حادثه، بیشترین میزان گزارش زنده 
حادثه، از این شبcه توییت م8 شده است. در نخستین ساعات حادثه، 
عل8 رغم ممانعت هایی که برای حضور خبرنگاران در محل اتفاق افتاد، 
مرتبطان  و  مسئوالن  از  یا  خبرنگار  و  آتش نشان  از  اعم  حساب هایی 
اطالع  به  از صدا و سیما  را حت8 سریع تر  اخبار  تهران،  با شهرداری 
محل  در  متعدد  افراد  حضور  و  اطالعات  سرعت  البته  م8 رساندند. 
حادثه و عدم امcان راست8 آزمایی برخ8 از مدعیات، اخبار نادرست 
این مقاله تالش شده است  داد. در  نیز گسترش  را  و حت8 شایعات 
پالسcو،  در حادثه  ترندشده  یا کلمات  و  پی گیری کلمات کلیدی  با 
توییت هایی که درباره این حادثه در شش روز اول نوشته شده است، 

جمع آوری و تحلیل محتوا شود. 
به گروه های مختلف،  انتقادات  از حادثه،  به نظر م8 رسد روایت 
انواع هم دل8 ها، مقصریابی ها، توجه و تمرکز بر تجهیزات و امcانات 
و تاریخچه شناس8 از مcان و کارکرد آن، از جمله مهم ترین موضوعات 
مطرح شده در توییت ها در این روزها بوده است. در کنار دسته بندی های 
یاد شده، موضوعات8 در ارتباط با قربانیان یا بازماندگان حادثه نوشته 
م8 شد. روایت هایی از قربانیان خاموش که کسبه آن جا بودند، ارائه شد. 
انواع محتوایی که با اغماض م8 توان در ی8c از دسته های فوق جا داد. 
چیزی که ماهیت این واقعه را با برخ8 از وقایع دیsر تغییر داد و چهره 
آن را تبدیل به مصیبت کرد، قهرمان داشتن واقعه بود. قهرمانان8 که به 
وضوح به دلیل از خودگذشتگ8، جان داده بودند و همین قهرمانان، 
قربانیان دیsر را حت8 در اعالم جان باختگان تحت الشعاع قرار م8 دادند. 
بار دراماتیY حادثه را به قدری باال م8 بردند که برخالف  از طرف8، 
رویه ای مرسوم در فاجعه ها که بار اتفاق با خودش انواع طنز را به دنبال 
دارد، خبری از جوک ها و مزه پران8 های رسانه ای نبود. به اندازه کاف8 
فضا برای ذوق ورزی شبcه های مجازی برای قهرمانان وجود داشت. 
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همین قهرمانان، دست مایه حجم باالی عکس العمل و توییت درباره 
حادثه شده بود.

توجه به چرخه رفتاری مردم و مواجهه شان با بحران نیز در بسیاری 
است.  داشته  وجود  افتاده  اتفاق  مشابه  حوادث8  در  مقاالت8 که  از 
بخش زیادی از توییت ها در دسته های مختلف8 که بدان اشاره شد، به 
این چرخه توجه داشتند. بهت و حیرت از بحران در لحظات اولیه، 
واقعه ای  آن در  ندارد و مشابه  دنبال  به  را  بالغانه ای  عکس العمل های 
انکار،  حیرت،  شsفت8،  م8 شود.  دیده  نیز  آمریcا  سپتامبر   ١١ مثل 
رفتار  از  فراموش8، چرخه ای است که م8 توان  تقصیریابی، هم دل8 و 
مردم ارائه داد. «همدل8 های بعدی در فرهنگ و هنر و نمادها تجل8 
م8 یابد برای عدم فراموش8، اما واقع آن است که بیلبردها و استفاده های 
تبلیغات8 و زیاد استفاده شده از موضوع، امcان ماندگاری را م8 گیرد و 
پدیده را گاه8 لوث م8 کند» (وی8c پدیای انگلیس8 درباره جامعه شناس8 
مصیبت). دوران میان8 یا هم دل8، بسته به بزرگ8 حادثه و تأثیرپذیری 
وجدان جمع8 مردم، م8 تواند طوالن8  یا کوتاه  باشد و همان طور که گفته 
شد، به شدت به میزان و نوع استفاده از نمادها و پارامترهای تأثیرگذار 
نیز وابسته است. نمونه هایی از نمادسازی ها در روزهای آواربرداری و 
هفته های منته8 به آن در بیلبوردهای شهرداری در شهر به کرات دیده 

شد و اتفاقاً طبق پیش بین8، انواع عکس العمل ها را برانگیخت.
جامعه شناس8  بنیان گذاران  از   8cی عنوان  به  داینس١ که  راسل 
مصیبت در آمریcا شناخته م8 شود، اعتقاد دارد که به دلیل از دست 
رفتن کنترل های اجتماع8 مرسوم، زمان مصیبت، مسائل بدون نقاب 
ظاهر م8 شوند و مشcالت ریشه ای خود را نشان م8 دهند. این خود 
در  مجدد  ساخت یابی  و  اصالح  امcان  که  باشد  وسیله ای  م8 تواند 
جامعه ای که دست خوش فروپاش8 ساختارها شده ایجاد شود. در واقع، 

1. Russell R. Dynes
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وابسته  م8 شود،  داده  اجتماع8  واحد  توسط  مصیبت  به  پاسخ8 که 
به ظرفیت ها و منابع موجود در همان واحد اجتماع8 است (فیشر، 
٢٠٠٣). همان طور که پاتنام نیز اشاره کرده بود، مصیبت، گاه8 م8 تواند 
درنگ8 برای ساختارها و نهادها باشد، برای اصالح؛ اصالح8 که شاید 
پیش از آن برای آن وقت و هزینه بیشتری نیاز بوده است. «مصیبت، 
وقفه ای جدی و ناگهان8 و غالباً غیر منتظره در ترتیبات طبیع8 نظام 
اجتماع8 یا اجزای آن است که در نتیجه نیروی طبیع8 یا اجتماع8، 
درون سیستم8 یا برون سیستم8 به وقوع م8 پیوندند و نظام، کنترل8 بر 

آن ندارد» (بارکان، ١٩٧۴).
و  عمل  به  بتواند  مصیبت،  از  شده  حادث  وقفه  این که  برای  اما 
اصالح منته8 شود ویژگ8 های ساختاری و نهادی یY جامعه باید به 
کمY بیایند. از جمله پارامترهای الزم برای بهره مندی مثبت از موقعیت 
وقفه، حاکمیت8 است که در آن خواست اصالح وجود دارد و دارای 
مدیریت  امروزه  که  باورند  این  بر  بسیاری  است.  مردم8  مشروعیت 
بحران و بهره گیری از آن در قالب حcمران8 خوب١ سنجیده م8 شود. 
در کنار آن سرمایه اجتماع8 یا اعتماد عموم8، ضرورت8 بدون جایsزین 
در اداره کردن مردم8 و خردمندانه مصیبت و پس از آن است. در واقع 
در چنین شرایط است که وقفه  ساختاری ایجاد شده، م8 تواند منجر به 
بازیابی مجدد جامعه شود. نحوه مدیریت حادثه و انسجام8 اجتماع8  
که در محدوده مصیبت زده شcل م8 گیرد م8 تواند به زمانه  بعد از وقفه  
مصیبت یاری رساند. این طبیع8 است که در حوزه مصیبت «وقت8 حت8 
فردی عکس العمل نشان م8 دهد آن را در زمینه ای گروه8 با ریشه های 
وظیفه  اما   (٢٠٠٣ (فیشر،  م8 دهند»  بازتاب  ساختاری  مشترک 
حاکمیت، بهره گرفتن از تمام8 سرمایه ها و سالیق، برای اصالح بعدی 

است. 

1. good governance
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سرمایه  درباره  متعددی  پژوهش های  سپتامبر   ١١ واقعه  از  بعد 
اجتماع8 در جامعه آمریcا انجام شد. ی8c از مشهورترین آن ها کار رابرت 
پاتنام (پاتنام، ٢٠٠٢) بود. بخش8 از داده ها در جامعه  آمریcا نشان داد 
که تعداد قابل توجه8 از آمریcایی ها، احساس از دست رفتن ایمن8 
و امنیت شخص8 داشتند. این فقدان، به شcل آماری در نگرش های 
از طرف دیsر در  داد.  را نشان  آن خود  از  اقتصادی و مبادالت8 پس 
عرض چند هفته بعد از فاجعه، میزان مشارکت مدن8 و گستردگ8 آن 
در حوزه های مختلف تا چند هفته افزایش چشمsیر داشت و بعد به 
اندازه ای ثابت شد. این میزان مشارکت تثبیت شده بیشتر از سال قبل 
از وقوع حادثه بوده است. از طرف8 بعد از ١١ سپتامبر، میزان اعتماد 
به دولت به شدت افزایش یافته است و توجه به عملcردهای عقالن8 و 

اخالق8 بیشتر شده بود. 
هرچند م8 توان تجربه تحقیقات8 مشابه8 در جامعه ایران8 نیز داشت 
فاجعه  با  اینکه ١١ سپتامبر شباهت های معدودی  به  توجه  با  البته  و 
پالسcو دارد، اما به نظر م8 رسد با رجوع به محتوای توییت ها و به 
دلیل ماهیت متفاوت فاجعه و وجود مقصر داخل8 در حادثه پالسcو 
تفاوت چشم گیری درباره اعتماد عموم8 وجود داشته باشد. در واقع 
به وضوح محتوای توییت ها، حcایت از مخدوش شدن حس امنیت 
در میان کسبه از یY سو و مردم از سوی دیsر شده است. از نمونه های 
یا  برای شب عید است،  لباس  باالرفتن قیمت  از  انواع تصورها  آن، 
 ،8sهم مشابه.  ساختمان های  در  امنیت کسبه  شدن  مخدوش  مثال� 
نمونه هایی از کاهش احساس امنیت است، برای این که بتوان از درنگ 
مصیبت بهره جست، مدیریت بحران باید به مرور درباره  آن بیاندیشد، 

اطالع رسان8 کند و عمل نماید. 
 افزایش هم دل8 نیز در جامعه به معنای افزایش مشارکت نیست. 
را  هم دل8 ها  م8 تواند  سمن هاست که  و  مدن8  زیرساخت های  وجود 
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تبدیل به مشارکت اجتماع8 ماندگار نماید، لذا، این موضوع8 است 
که نه در این حادثه و نه حوادث مشابه، عل8 رغم غلیان وجدان جمع8 
نگرفته  شcل  ماندگار  اجتماع8  مشارکت های  هم دالنه  احساسات  و 
است و وقفه، تبدیل به سرمایه اجتماع8 نم8 شود. در واقع عل8 رغم 
این که همیشه از درصحنه بودن مردم ایران یاد م8 شود، اما م8 توان دید 
که مشارکت های نهادینه شده بسیار اندک است. برای حل معضالت 
اجتماع8 و فرهنگ8 باید این همدل8 ها تبدیل به نهاد شود تا کارکرد 
داشته باشد و اثر اصالح8 آن دیده شود. هم دل8 به تنهایی یY سرمایه 
لزوم  این رو،  از  دارد.  به سازمان ده8  نیاز  و زودگذر است که  موقت 
مدیریت بحران های آت8، حcمران8 خوب از نوع ترویج نهادهای مدن8 
برای  وجدان جمع8  و  اجتماع8  انسجام  ظرفیت  از  که  شاید  است. 

افزایش سرمایه اجتماع8 استفاده شود. 
نکته ای که در این میان بسیار مورد توجه است، استفاده تبلیغات8 
از هم دل8 های مردم8  است. وقت8 رسانه از فرصت ها استفاده م8 کند 
تا هم دل8 را به تصویر بcشد، خودبه خود اجازه  نهادینه شدن را گرفته 
 8cهای فوری پیام Yاست. انواع کمپین های زودگذر رسانه ای، انواع کم
و ... ماهیت هم دل8 را بیشتر به سمت کوتاه مدت شدن فرام8 خواند. 
را  اجتماع8  خاصیت  و  م8 کند  شخص8  فرآیند  به  تبدیل  را  هم دل8 
از آن م8 گیرد، چرا که تنها با ارسال یY عدد، یا امضا کردن نامه و 
به  از طرف8  از اجتماع صورت م8 گیرد.  به دور  ... کامال� شخص8 و 
دلیل فروکش کردن هیجانات از این طرق، توجه به لزوم ساختارمند 
شدن و ماندگاری هم دل8 ها از بین م8 رود. در واقع ی8c از ابتالئات 
برای نهادینه شدن وجود انواع عملcردها و کمپین های رسم8 و حت8 
نظام ساخته ایست که قابل کنترل است و امcان پیدایش گروه های مدن8 

را خواهد گرفت. 
نکته سوم که به عنوان ی8c از پارامترهای تبدیل درنگ به اصالح 
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عدم  است.  عموم8  اعتماد  مسئله  است،  نیاز  ساختار،  بازسازی  و 
وجود شcاف دولت ـ  ملت یا اعتماد به ساختارهای حاکمیت8، ی8c از 
نیازهای اساس8 برای این اعتماد است و امcان اصالح و تخریب ش 
در این بحران ها بیش از زمان های دیsر است. اعتماد عموم8 ی8c از 
مؤلفه هایی است که مطابق سنجش مل8 سرمایه  اجتماع8 (١٣٩٣) 
در شرایط غیر بحران نیز شیب نزول8 داشته است. از آن جا که در زمان 
قرار م8 گیرد،  و رسانه ها  ذره بین مردم  زیر  حادثه عملcرد دستگاه ها 
عملcردهای  و  م8 گیرد  خوبی  نمره  به موقع،  و  صحیح  عمل  هر 
منف8 و قصور و تقصیرها، بیش از شرایط عادی مورد ارزیابی واقع 
م8 شود. مسئله  اصل8 پیsیری ماجرا، معلوم شدن قصورها و همینطور 
عکس العمل ها دربرابر آن است. ی8c از دالیل8 که در مصیبت ها، اغلب 
ایجاد نماد اعتماد  استعفای مسئول کار طلب م8 شود درواقع همین 
است. این نمادهای اعتماد، باید خود را پس از واقعه به گونه ای نشان 
آن  اثر ماندگار  اگر مسئله دچار گذر زمان و فراموش8 شود،  دهند و 

کاسته شدن اعتماد عموم8 و سرمایه اجتماع8 است. 
خالصه این که، وقفه های حاصل از بحران، همیشه و در همه جوامع 
وجود داشته است و در آینده نیز وجود خواهد داشت. نحوه مواجهه و 
بهره گرفتن از آن ها، کامال� به ساختارهای موجود جامعه باز م8 گردد. 
نم8 توان از جامعه ای انتظار اصالح و بازسازی ساختارها پس از وقفه  

مصیبت را داشت و توجه8 به زیرساخت های الزم برای آن نکرد. 
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