
 

 

 

 پیامدهای اجتماعی یک پدیدۀ طبیعی

 

شروع شد: سیل؛ و هنوز ادامه دارد به نحویکه گلستان، لرستان و خوزستان را به شدت  1397از اواخر اسفندماه 

امدهایی سابقه بوده، چه پیسابقه یا حتی بیاین اتفاق بزرگ که به اظهار مسئولین کشور کم درگیر خودش کرده است.

 را مورد زلزله وسیل مانند  «پدیدۀ طبیعی یکپیامدهای اجتماعی »با خود به همراه داشته است؟ در این نوشتار، 

  دهیم.بررسی قرار می

دوستی را در اقشار مختلف جامعه ته مثل همیشه روحیۀ همنوعرا بر جان ایرانیان انداخت و الب و غم ترس سیلخبر 

امالً بینی شود، اما به صورت کتوانست پیشاین حادثه اگرچه به تعبیر برخی از کارشناسان می. کردبیشتر نمایان 

های ارتخسهای زراعی و احشام  آنان ل منزل، زمین، وسایخودرومسکن، به ای در زندگی مردم جاری شد و غافلگیرانه

 کرد. وارد شدید 

 

 پیامدهای اجتماعی یا پیامدهای جانی؟

آن است: برخی افراد جان خود را از دست  جانیتر از پیامدهای ، بعضاً جدی«پیامدهای اجتماعی یک پدیدۀ طبیعی»

 چه باید بکنند؟ ؟کنندروند، اما بازماندگان چه میو از دنیا می دهندمی

را در سه بخش سیاست، اقتصاد و فرهنگ مورد بررسی قرار دهیم،  «پدیدۀ طبیعیپیامدهای اجتماعی یک »اگر 

توان ترسیم کرد که بازماندگان حادثه چه باید کنند؟ و در پی این بررسی میتوان دریافت که بازماندگان چه میمی

 بکنند؟ 

 

 ابعاد سیاسی یک پدیدۀ طبیعی:

رفع منظور  بهکه  قابل مشاهده است در قالب فرایندهای مدیریتی زلزلهو  سیلمانند  ابعاد سیاسی یک پدیدۀ طبیعی

، ریزش بهمن، رانش زمین یا هر حادثۀ دیگری زلزله، سیلگیرند. درواقع پس از حادثۀ آثار آن حادثه رخ صورت می

ها گیری درست با کمترین هزینهکنند تا با تصمیماز این دست، نیروهایی که به عنوان مدیر و مسئول تالش می

آل انگار هیچ بتوانند آثار حادثه را از بین ببرند و شرایط زندگی را به پیش از حادثه برگزدانند به نحویکه در حالت ایده

 ای رخ نداده است. حادثه

های تواناییآل را جامۀ عمل بپوشانند؟ این به توانند این ایدهمدیران، با چه درصدی از خطا و در چه مدت زمان می

بستگی دارد. قطعاً مدیری که آگاهی ابعاد حادثه، پشتیبانی مالی و تجهیزاتی، محل وقوع حادثه و زمان آن  مدیران،

را داشته باشد اما تجهیزات مورد نیاز را در اختیار نداشته باشد، یا منابع مالی الزم برای انجام  و تحربۀ مدیریتی کافی



 

 

تواند کاری از پیش ببرد. بر عکس احتماالً مدیری که تجربۀ نمی فرایندهای مورد نظرش را در اختیار نداشته باشد،

تواند به کمک بیاید و در نتیجه یک چندان زیادی ندارد اما منابع مالی الزم و تجهیزات در اختیارش باشد، بهتر می

ا م گیرد: مدیر و مسئولی که در زمان سختی به خوبی توانست به کمکبرداشت سیاسی از طرف عموم صورت می

 بیاید شایستۀ جایگاه مدیریت است و نه گزینۀ اول! 

یری گتواند به همین سادگی رخ دهد. هرچند باید ابزار مناسبی برای اندازهمی حوادث طبیعیبرداری سیاسی از بهره

های سیاسی در پی برداریداشت، اما آنچه قابل تشخیص است، زد و خوردهای سیاسی و بهره« الزم»و « کافی»

 کامالً مشهود است. بیعیطادث حو

 

 ابعاد اقتصادی یک پدیدۀ طبیعی:

های زراعی، خسارت به منازل شدن احشام )برای مناطق روستایی(، خسارت به زمینپس از وقوع حادثه با کشته

آسیب جسمی برخی افراد، از بین رفتن وسایل زندگی و... ، بخش اقتصادی حادثه مسکونی، واحدهای تجاری، 

واقعیت این است که اگر هر شخصی بخواهد به تنهایی و بدون کمک دولت، این خسارات را جبران . کندی میخودنمای

آفرینی صرف دولت در جبران هرچند نقشبرای او چیزی به جز خیال موهوم نیست. « امید»کند، احتماالً واژۀ 

اش برای تمام افراد جامعه است، اما خسارات مالی به نظر نادرست و ناشدنی باشد، چرا که دولت تمام منابع مالی

 ! انجام دهددهد تا دولت به راحتی کار درست را مباحث سیاسی دخیل در اقتصاد، اجازه نمی

، لزلهزتواند بهترین راه حل باشد. در این مورد، کشور ژاپن با بیمۀ می بیعیبیمۀ حوادث طواقعیت این است که وجود 

در موتورهای  Natural Disaster Insuranceهای چشمگیری را به دست آورد. جستجوی توانسته موفقیت

 دهد. اهمیت این موضوع را در کشورهای پیشرفته نشان می، ی اینترنتیجستجو

 ها را از هم بپاشد. تواند زندگی، به طور جد میزلزلهو  سیلمانند  طبیعی حوادثخسارات مالی ناشی از 

 

 ابعاد فرهنگی یک پدیدۀ طبیعی:

ه را در خود ببلعد یا آن را بیشتر نمایان کند: آنچ زلزلهو  سیلمانند  رسد فرهنگ بتواند یک پدیدۀ طبیعیبه نظر می

نوع دوستی و توجه به دهد. همما را به خوبی نشان می دهد فرهنگای طبیعی رخ میبرای ما در پی بروز پدیده

 کند؟ذهن ما را درگیر خود میچه مباحثی ، حوادث طبیعیبا وقوع اساساً دیگری، یا تمرکز بر خود و غفلت از دیگری؟ 

نشده، برساختۀ فرهنگ است. اینکه من بتوانم خودم را در جایگاه بینیرفتار ناخودآگاه جمعی در پی بروز حوادث پیش

 ای اخالقی است که در فرهنگ ایران رواج دارد. دیگری قرار دهم تا مشکالت وی را بهتر درک کنم، آموزه

اولیۀ زندگی از جمله خوراک و پوشاک است، بلکه توجه آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، نه صرفاً کمک برای وسایل 

 آسیب دیده است: ابعاد زیستی و روانی.  به بازآفرینی زندگی اجتماعِ



 

 

، گیری از بروز اختالالت شخصیتیهای شدید، پیشهای عفونی، جلوگیری از افسردگیبرای جلوگیری از بروز بیماری

، باید حوادث طبیعی، در هرج و مرج پس از وقوع غارت اموالگیری از و پیشمباحث مرتبط با فساد و فحشا 

هایی کنند و دولت چه تدابیری بیندیشد باید از پیش اندیشیده شود سازی صورت گیرد. اینکه مردم چه کمکفرهنگ

 توجه قرار بگیرد. و مورد 

آن عجین است، یعنی ایران با  زلزلهو  سیلاز جمله  حوادث طبیعیسازی به طور ویژه برای کشوری که این فرهنگ

 عزیزمان، باید مورد توجه قرار گیرد.

و مطالبات  برای شهروندان توسط دولت ارائه شود، و میان مدت طوالنی مدتهای برای تحقق این مورد باید برنامه

، یعیطبحوادث های پس از در آشفتگی )اعم از مسئول و شهروند( به نحویکه افراد متناسب از طرف ملت صورت گیرد،

 ها باشد. به تشدید دامنۀ خسارات دامن نزنند. شاید آموزش و پرورش بهترین نقطه برای این آموزش

 

 محمدکاظم جاوید

شیدِ خِرَدمدرس اِناگرام و مدیر داخلی ماه  


