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چكيده 
زمينه و هدف: يكى از چالشهاى اساسى در موضوعات ميان رشته اى از جمله مفاهيم مرتبط با مديريت بحرانهاى طبيعى، استفاده از لغات مشترك و 
هم معنى مى باشد كه در ظاهر شبيه يكديگر مى باشد اما در معانى اجتماعى و تاثيرات بكارگيرى آن با يكديگر تفاوت هاى معنايى و كاربردى دارند. 
يكى از اين واژه ها Natural Disaster است. هدف اصلى اين پژوهش تشريح و توصيف دقيق اين واژه تخصصى و مشترك براى شفافيت مسير علمى 

و ايجاد زبان مشترك در بين متخصصان حوزه مديريت بحران است. همچنين، در كنار آن به زمينه و ريشه شناسى اجتماعى اين واژه مى پردازيم. 
و  از روشهاى اسنادى  اطالعات  و  داده ها  گردآورى  براى  تحقيقات  نوع  اين  در  و  است،  نوع بنيادى_نظرى  از  ماهيت  لحاظ  به  پژوهش  اين  روش: 
كتابخانه اى استفاده مى گردد. با توجه به ماهيت و هدف تحقيق، استفاده از روش اسنادى و كتابخانه اى در اين مقاله با استفاده از روش كتابخانه اى به 

توصيف و تحليل مفهومى داده هاى به دست آمده پرداخته ايم.
يافته ها و نتيجه گيرى: در اين مقاله دسته بندى مشخص و مدونى مبتنى بر ديدگاه جامعه شناسى فاجعه و در نهايت يك تعريفى از آن ارايه خواهد 
شد، مبنى بر اين كه، فاجعه وضعيتى است كه به دليل كاهش تاب آورى اجتماعى و ظرفيت مقابله اى جامعه در برابر مخاطرات طبيعى ايجاد مى گردد 
و به همراه خود آسيب پذيرى اجتماعى و روانى به دنبال خواهد داشت. ترجمه فارسى اين لغت به واژگانى مانند حادثه، سانحه و بال، نقش در معناى 

اجتماعى آن به همراه خواهد داشت.
كليد واژه ها: واژه شناسى، فجايع طبيعى، خطر، مخاطره طبيعى، آسيب پذيرى اجتماعى
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Abstract
Background and Aim: Using common terms and synonyms, such as concepts related to natural crisis managements, is one 
of the major challenges in interdisciplinary topics; which are apparently similar but have different meanings and practical 
implications. “Natural disaster” is one of these terms. The main purpose of this study is to describe the common and 
professional term in science and creating common language for crisis managements experts.
Methodology: This is a theoretical study based on library documents, and then the collected data were analyzed and described.
Findings and Conclusion: A systemize classification based on the disaster’s sociological aspect; finally a definition of disaster 
will present to the effect that disaster is a condition which create due to reduction of social resilience and confronting capacity 
of society against natural hazards that will cause social and spiritual vulnerability. The Farsi translation of the term consists 
accident, incident and role in its social concept.
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مقدمه 
جامعه  بر  كه  است  انسانى  يا  طبيعى  گذار  تاثير  عامل  فاجعه١،   
 ISD تعريف  در  طبيعى  (فجايع  مى گذارد  تاثير  زيست  محيط  يا 
(2004)). فاجعه يك اختالل٢ جدى در عملكرد يك جامعه محسوب 
مى گردد كه باعث ايجاد خسارات گسترده انسانى، مادى، اقتصادى 
با  مقابله  براى  متضرر  جامعه  توانايى  از  كه  مى شود  محيطى  يا 
خطر  فرآيند  از  تابعى  فاجعه  مى رود.  فراتر  خود  منابع  از  استفاده 
ظرفيت۵  و  آسيب پذيرى۴  شرايط  مخاطرات٣،  تركيب  از  كه  است 
نا متناسب با اقدامات كاهش پيامدهاى منفى احتمالى خطر حاصل 

مى شود(ص4).
 اما در تعاريف جديد تر ترمينولوژى UNDRRا۶ (2017) آمده 
مقياس٧  هر  در  جامعه  عملكرد  در  جدى  اختالل  يك  فاجعه  است، 
شرايط  با  تعامل  در  آميز  مخاطره  رويدادهاى  دليل  به  كه  است 
گسترده، آسيب پذيرى٨ و ظرفيت جامعه، منجر به يك يا چند مورد 

از پيامدها و فقدان انسانى، مادى، اقتصادى و محيطى مى شود.
بيشتر  كه  شده  داده  نشان  علمى  تحقيقات  و  آمارها  در  امروزه 
فجايع طبيعى نتيجه روشهاى ناكارآمد در مديريت خطر و بحران در 
جوامع مى باشد و محصول نبود توجه و كارآيى تخصصى اين حوزه، 
خواهد  بر  در  را  جوامع  روانى  و  اجتماعى  آسيب پذيرى  افزايش 
آسيب پذيرى  كاهش  با  مرتبط  تحقيقات  اينكه  وجود  با  داشت. 
ناشى از مخاطرات و فجايع طبيعى همچنان در حال افزايش است، 
آسيب پذيرى هاى  كه  دارد  وجود  زيادى  شواهد  نيز  سو  آن  از  اما 
افزايش  حال  در  نيز  فجايع  از  ناشى  فيزيكى  و  روانى  اجتماعى، 
اين  پژوهشگران  دلسردى  باعث  نبايد  موضوع  اين  گرچه  است. 
حوزه گردد چرا كه تحقيقات علمى نشان داده كه توليد دانش بشرى 
در حوزه آسيب پذيرى اجتماعى فجايع طبيعى مى تواند باعث كاهش 

خسارات مستقيم و غيرمستقيم فجايع طبيعى گردد.

1. Disaster
2. Disruption
3. HAZARD 
4. Vulnerability
5. capacity
6. UN office for Disaster Risk Reduction: https://www.unisdr.org/we/

inform/terminology
7. منظور اين است كه نياز نيست مانند تعاريف قديم مقياس خاصى براى كشته شدگان 

تخريب منطقه مسكونى در نظر گرفته شود 
8. vulnerability

مساله اصلى اين مقاله بررسى واژه شناسى اجتماعى لغت فاجعه 
است كه هم به توليد دانش اجتماعى فاجعه در ايران و هم به افزايش 
توجه اجتماعى به فجايع طبيعى و ارايه يك تعريف صريح و شفاف 
از اين مفهوم كمك مى كند. چرا كه تشريح و تبيين دقيق واژگان 
تخصصى، در ايجاد زبان مشترك ما بين متخصصان حوزه مديريت 
بحران تاثير خواهد گذاشت. ترمينولوژى٩ يا واژه شناسى به معناى 
كه  است  خاص  حوزه  يك  تخصصى  اصطالحات  و  واژه ها  مطالعه 
گاهى به معناى يك فرايند علمى-تحقيقى هم مى آيد، به اين معنا 
كه يك محقق، مى كوشد واژه يا واژگان داراى اهميت مورد استفاده 
و  كاربردى  تفاوت هاى  ها،  ويژگى  به  و  بررسى  را  حوزه  يك  در 

معانى آنها مى پردازد. 
اصوالً يافتن كاركرد هاى يك واژه كه عمدتا بصورت مشترك 
در علوم مختلف به كار گرفته ميشود، كارى پيچيده و سخت است 
بايد  آنها  براى  مشترك  و  كاربردى  معناى  يك  به  رسيدن  كه  چرا 
مدنظر قرار گيرد. بنابراين بايد از تحليل ساده ترين تعاريف زبانى 
و  نظريه پردازان  تخصصى از زبان  تحليل معانى  و  شروع  لغوى  و 
است  اين  تر  مهم  موضوع  و  داد  ادامه  را  آن  حوزه  اين  متخصصان 
كه مفاهيم انتزاعى و ذهنى و مفاهيم كاربردى و عملياتى گاهى با 
يكديگر متفاوت مى شوند كه اين مساله نيز واژه شناسى را به امرى 
مهم در علوم مشترك تبديل مى كند. از سويى رعايت اين نكته الزم 
است كه بدانيم، ارايه هر تعريف از يك واژه بايد با توجه به يك 
زمينه معنادار باشد كه هدف اصلى تعريف و كاربردهاى تعيين شده 

را مشخص كند.
در خصوص واژه فاجعه نيز توجه به زمينه ايجاد آن مهم است، 
تا حدى كه شايد بتوان گفت؛ تعريف واژه فاجعه را بايد در ميان 
هر  تفسير  كه  چرا  كرد.  جستجو  مى كنند،  تجربه  را  آن  كه  كسانى 
يك از افراد از يك واژه متفاوت است (كرول و گونتر١٠ به نقل از 

كورانتلى 1987).
 ضرورت نگارش اين مقاله، عدم اجماع متخصصان، سازمانها، 
دانشگاهها از ترجمه معناى Disaster به زبان فارسى است؛ گرچه 
مديريت  علم  حوزه  در  مترادف،  به ظاهر  معانى  از  متداول  استفاده 
بحران، براى متخصصان اين حوزه مشكل خاصى را ايجاد نمى كند؛ 
9. Terminology
10. Crewel & Gunter
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اما سؤال پژوهش حاضر اين است كه آيا استفاده از واژگانى چون 
بالى طبيعى، سوانح طبيعى،حوادث طبيعى با فاجعه داراى اشكال 
سويى  از  ؟  چيست  واژه  اين  اجتماعى  معنايى  پشتوانه  نيست؟ 
از  فاجعه  واژه  براى  منسجم  و  دقيق  تعريف  يك  ارايه  به  پرداختن 
چند جهت ضرورى است؛ خسروى (1396) در مقاله "واژه شناسى، 
رمزگشايى مديريت مخاطرات طبيعى" به اين جهات اشاره مى كند: 
در  يكسان  محتواى  اما  متفاوت  عناوين  با  متفاوت  رشته هاى   -
شده  باعث  رشته ها  تداخل  كه  نحوى  به  مختلف  دانشگاههاى 
است مرز مشخصى در علوم متفاوت در مقاطع تكميلى وجود 
ندارد و مرز علوم مخدوش شده است كه گويايى عدم تعريف 

دقيق از واژگان تخصصى در اين بخش از علم است.
سازمان ها  ماموريت  و  وظايف  شرح  بودن  گنگ  و  نامشخص   -
ناشى  روشن  و  دقيق  وظايف  شرح  نبود  مربوطه؛  ارگان هاى  و 
حادثه  هر  بروز  با  كه  مى شود  سبب  واژگان  استعمال  سوء  از 
پالسكو،  حادثه  نمونه:  بطور  بگردند  مقصر  دنبال  به  همگان 
سيالب سيستان و بلوچستان و بوشهر و يا زلزله هاى اخير نشان 
و  منسجم  ميدانى  مديريت  طبيعى  مخاطرات  زمينه  در  كه  داد 
نظام مندى وجود ندارد و شرح وظايف دقيقى براى سازمان هاى 

درگير تدوين نشده است.
- خال قانونى ناشى از نبود اجماع در زمينه واژگان، نامشخص بودن 
و ابهام در مفاهيم سبب مى شود كه قانون گذار توجه زيادى به 
مصاديق، مفاهيم و تفاوت هاى بسيار ظريف نداشته باشد. براى 
نمونه: در بسيارى از مواقع نياز بوده تا نيروهاى امدادرسان از 
بدون  تا  باشند  برخوردار  بحرانى  شرايط  در  قانونى  اختيارات 
نگرانى اقدامات عملى الزم را به كار گيرند. اما خال قانونى مانع 

اين امر مى شود.
- پراكندگى، نقص، ابهام و غيرشفاف بودن دستورالعمل ها و چك 
ليست هاى اجرايى، كاستى هاى ناشى از نبود تعريف درست و 
نداشتن ذهنيت روشن از گردش صحيح اطالعات است(صص 

.(363-362
 از سويى امروزه فراوانى مخاطرات طبيعى، افزايش آسيب پذيرى 
فيزيكى و انسانى و اجتماعى مطالبات اجتماعى جامعه بعد از فجايع 
طبيعى، نيازهاى جديد علوم مديريت بحران به واژه اى كه هم زمان 

فاكتورهاى اجتماعى و فنى را شامل گردد را ضرورى مى كند.
كه  دارد  وجود  كمى  «اميد  كه  بود  معتقد   (1987) كورانتلى١ 
متخصصان اين حوزه و جامعه شناسان به يك تعريف واحد از فاجعه 
باشد»(ص  كاربردى  هم  و  پذيرفتنى  هم  آنها،  همه  براى  كه  برسند 
مشترك  و  جامع  كامل،  تعريفى  ارائه ى  يا  جستجو  سويى  از   .(3
در  است  ممكن  كه  است  دشوارى  و  پيچيده  كار  فاجعه،  واژه  از 
با  اما  كند،  ايجاد  توجهى  قابل  سرخوردگى  حوزه  اين  محققان  بين 
مى توان  تعريف،  اين  تعيين  براى  مخاطب  و  هدف  مشخص كردن 

برخى از پيچيدگى ها و نااميدى ها را برطرف كرد.
عالوه بر اين، بايد روشن شود كه آيا فاجعه در متون تخصصى 
به عنوان يك مفهوم تعريف شده است يا به عنوان يك حوزه مورد 
مطالعه؟ اگرچه يك همپوشانى اجتناب ناپذير بين اين دو رويكرد 
بر  تاكيد  كنم،  اذعان  بايد  نگرانى  اين  به  پاسخ  براى  دارد.  وجود 
تعريف يك كلمه بسيار كمتر از يك حوزه مطالعاتى داراى اهميت 
تفكيك  قابل  كامًال  دو  اين  باشند  معتقد  بعضى  شايد  گرچه  است. 
بايد  علم  فلسفه  نهايت،  در  كه  دارند  همپوشانى  هم  با  و  نيستند 
از  استفاده  با  مقاله  اين  در  محقق  حال  اين  با  اما  بپردازد.  آن  به 
روش كتابخانه اى سعى دارد به پيشينه مفهومى اجتماعى و پاسخ به 

پرسش هاى ياد شده بپردازد.

روش 
روش تحقيق اين مقاله از نظر ماهيت روش تحقيق، بنيادى_نظرى 
خاص،  كاربردى  هدف  يك  داشتن  بدون  محقق  آن  در  كه  است 
صرفا براى توسعه دانش به مطالعه مى پردازد. اساس تحقيق محض 
علم  براى  علم  نوعى  كه  مى شود  انجام  علوم  اهداف  از  يكى  براى 
راهگشاى  آنكه  دليل  به  تحقيقات  از  نوع  اين  است(ازكيا، 1396). 
ساير مطالعات و بررسى هاست، مورد توجه است؛ بنابراين تحقيقات 
مقاله  دراين  ديگر،  سوى  از  هستند.  نظرى  مطالعات  نوع  از  بنيادى 
به  دسترسى  و  است  اسنادى  مطالعه  مورد  موضوع  كه  دليل  اين  به 
گيرى  شكل  ابتدايى  سالهاى  در  فاجعه  اجتماعى  پردازان  نظريه 
كتابخانه اى  مطالعه  از  است،  نداشته  وجود  فاجعه  جامعه شناسى 
مانند  چاپى  اسناد  همه  اطالعات،  جمع آورى  ابزار  و  است  برده  بهره 

1. Quarantelli
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كتاب، دايره المعارف هاى تخصصى علوم اجتماعى، فرهنگ نامه هاى 
فارسى، مجالت  علمى پژوهشى فارسى و انگليسى، پژوهش نامه ها، 
همايش هاى علمى، و متون علمى معتبر در سايت هاى دانشگاهى 
و كتابخانه هاى ديجيتال معتبر اينترنت بوده است. هر چند بعضى 
نسبت به منابع اينترنتى به ديده شك مى نگرند. اما ملكى و ميدانى 
(1383) معتقدند: اينترنت با ايجاد شبكه وسيع جهانى و با فراهم 
طريق  از  پژوهش  ادبيات  براى  نياز  مورد  زمينه اى  اطالعات  آوردن 
و  مقاالت  ها،  كتابخانه  به  آنالين  دسترسى  موضوعى،  راهنماهاى 
تحصيالت  مقاطع  رساله هاى  و  نامه ها  پايان  دنيا،  معتبر  مجالت 
تكميلى جستجو براساس محتوى، آدرس، عنوان و برقرارى ارتباط 
از طريق پست الكترونيكى با پژوهشگران و كارشناسان، استادان و 
متخصصان حرفه هاى مختلف در تمام مراحل تحقيق اعم از آگاهى 
از دامنه و شدت مسأله، مطالعات دانش پيش زمينه، مرور ادبيات و. 

نقش سازنده اى ايفا مى كند (ص: 1)

يافته ها 
1- ريشه شناسى لغوى فاجعه 

توضيح  در  تبار  آلمانى  شناس  جامعه  تا)  دامبروسكى١(بى  ولف 
تعريف  براى  معاصر  زمان  در  كه  مى كند  اشاره  واژه  اين  تعريف 
مى گردد،  مراجعه  المعارف  دايره  و  لغت  فرهنگ  به  لغت  يك 
و  وقايع  به  مفهوم  يك  درك  براى  گذشته  زمانهاى  در  اما 
ولف  مثال؛  بطور  مى كردند.  مراجعه  آن  به  مرتبط  افسانه هاى 
ريشه  از  كلمه  اين  فرانسه  شانزدهم،  قرن  در  مى كند  اشاره 
Desastre به معناى شانس يا ستاره نحس و در ايتاليا از ريشه 

انگليسى  در  و  بد  طالع  يا  نحس  ستاره  معناى  به   Disastro

اين  است.  شده  گرفته  ستاره  معناى  به   Astrum التين  ريشه 
ابتدايى  دوران  مردم  ماورالطبيعه  تفكر  از  لغوى  و  تاريخى  زمينه 
عدم  دليل  به  را  آسمان  و  زمين  اتفاقات  همه  كه  مى شد  ناشى 
نسبت  خويش  از  قدرتمندتر  نيرويى  به  دانش  نبود  و  آگاهى 
آسمانى،  بالى  را  اتفاقات  اين  مردم  گرديد  باعث  و  دادند  مى 
خشم طبيعت و نحسى ستاره ها تلقى كنند و آن را اعمال خدا٢ 

بنامند.
1. Wolf Rüdiger Dombrowsky 
2. Act of God

مطالعات  پيشگام  شناسان  جامعه  ابتدايى،  مدون  متون  در 
 " كتاب  در  پرينس٣(1920)  ساموئل  مانند  نيز  فجايع  اجتماعى 
مصايب و تغييرات اجتماعى " از واژه Catastrophe در بررسى 
تاثير انفجار كشتي مهمات در بندر «هالي فكس» و ايجاد تغييرات 
اخالقى در آن منطقه و تغيير شخصيت و اخالق استفاده كرده اند و 
پيتريم سوروكين۴(1942) در كتاب انسان و جامعه در مصايب۵ از 
كلمه Calamity در بررسى اثرات روانى – شخصيتى – اجتماعى و 
اقتصادى مصايبى چون جنگ،انقالب، قحطى، طاعون بر انسان بهره 
لوئيس  بوسيله  سال 1954  از   Disaster واژه  از  استفاده  اما  برد. 
كيليان۶ (1954) در مقاله برخى از دستاوردها و نيازها در مطالعه 
فجايع٧ و سپس آلن بارتون (1969) در عنوان كتاب اجتماعات در 
فجايع، يك تحليل اجتماعى از موقعيت هاى استرس جمعى٨ آغاز 

شد و تا امروز در ميان جامعه شناسان اين حوزه ادامه دارد.
و  واژه  يك  از  استفاده  نيز،  ايرانى  شناسان  جامعه  ميان  در   
ترجمه واحد از اين واژه، يكى از چالش برانگيز ترين گفتگوها در 
بين  در  همچنان  كه  چالشى  است.  بوده  بحران  با  مرتبط  حوزه هاى 
جامعه شناسان اين حوزه و متخصصين مديريت بحران نيز ادامه دارد 
و ترجمه هاى متفاوتى براى اين واژه در نظر گرفته شده است. بطور 
مثال؛ شادى طلب ( 1372) و عنبرى (1393) واژه فاجعه، پرويز 
پيران (1382) واژه «مصائب جمعي»، فريبرز رييس دانا (1383) 
واژه «بدآمد جمعى» و اردالن و رجائى (1392) ترجمه "باليا" را 

براى اين واژه انتخاب كردند.
در  زبانان  فارسى  اجماع  نبود  داليل  از  يكى  مى رسد  نظر  به 
و  معنايى٩  هم  و  معناشناسى  علم  به  واژه  يك  از  مشترك  تعريف 
چندمعنايى١٠ بر مى گردد. همانطور كه خسروى (1396) به نقل از 
اولمن زبان شناس انگليسى «معنا را رابطه دو جانبه اى بين ذهن و 
كلمه مى دان و از قضا زبان فارسى از جمله زبان هايى است كه از 

3. Samuel Henry Prince: Catastrophe and Social Change Based Upon a 
Sociological Study of the Halifax Disaster

4. Pitirim A. Sorokin: Man and Society in Calamity
5. Man and Society in Calamity
6. Lewis M. Killian
7. Some Accomplishments and Some Needs in Disaster Study
8. Allen H. Barton:Communities in Disaster: A Sociological Analysis of 

Collective Stress Situations
9. Synonym 
10. Polysemy
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چند معنايى به طور گسترده استفاده مى كند و براى مخاطب مشكل 
خاصى ايجاد نمى كند» (ص356).

 اما لزوما اينگونه نيست كه در زبان فارسى همه واژه ها از نظر 
كاربرد و معنايى در يك حيطه مشترك استفاده گردند، اين مساله 
از نظر عاطفى و احساسى نيز در تعريف يك واژه تاثيرگذار است. 
بطور مثال؛ در پيامهاى تسليت مرگ عزيزان در يك حادثه تصادف، 
از مصيبت و فاجعه دردناك نيز نام مى برند. براى روشن تر شدن 
مفاهيم فارسى بكار گرفته شده براى اين واژه ابتدا به سراغ دو لغت 
نامه معتبر دهخدا و معين مى رويم تا معناى كلمات به كار گرفته 

شده در زبان فارسى را بررسى كنيم.
به  بال  است  آمده  دهخدا  نامه  لغت  در  «بال:   (1377  ) دهخدا 
معناى آزمايش، محنت و سختى و رنج بسيار (ناظم االطبا) آزمون 
و امتحان، سختى و گرفتارى، مصيبت و آفت، بالى آسمانى كنايه 
از آفت بزرگ ناگهانى، مانند شعر خاقانى اهل نماند بر زمين اينت 
بالى آسمان (ص 4928) فاجعه به معناى « سختى و اندوه (ناظم 
االطبا) بال و مصيبت (ص 16920) بحران« [ ُب] (ع اِ) تغييرى كه 
گويند «يوم  چنانكه  شود  يوم اضافه  با  و  تب  در  آيد  پيدا  را  بيمار 
بحران» (ناظم االطباء) يا تغيير از حالى به حالى ديگر (خوارزمشاهى) 
بر  خصم  يك  شدن  چيره  از  شكافته  است.  لفظى  يونانى  لغت  اندر 
سانحه   (4390 طبيعت(ص  و  بيمارى  خصم  دو  مانند  ديگر  خصم 
«مونث سانح به معناى هر چيز ناپسند و موحش (ناظم االطبا) شوم 
(منتهى االرب) هر چيزى كه ظاهر شود چه خير و شر» (ص 13369).
معين(1362) نيز فاجعه را «بال، مصيبت، حادثه، ناگوار»(ص 
2466) بحران را «تغييرى كه در تب و مريض پديد آيد شديدترين 
و ناراحت ترين وضع مريض در حالت تب» آورده است (ص474) 
و سانحه را « امورى كه براى انسان روى مى دهد اعم از خير و شر، 
واقعه، سرگذشت و حادثه، عرب سانح را بفال نيك و بارح را بفال 
بد مى گرفتند (ص 1810) و حادثه را « مونث حادث آنچه نوپديد 

آمد، نورسيده، واقعه، اتفاق،پيشامد، جمع حوادث مى داند.
2- تعاريف و مفاهيم و تقسيم بندى اجتماعى فاجعه 

1-2- تعاريف و مفاهيم
از نظر جامعه شناسان و محققان اجتماعى فاجعه به چه معنايى 
است ؟ پاسخ به اين سوال از زمان مطرح شدن تعريف چارلز فريتز 

(1961) آغاز شد. از نظر او فاجعه « يك واقعه اى است كه بر كل 
جامعه يا برخى زير بخشها تهديد و تأثير گذار است و از كاركردهاى 
اساسى جامعه جلوگيرى مى كند و فعاليت هاى عادى را به طور جدى 
از  بعد  سالها  تا  است،  كرده  تعريف   .(655 (ص  مى سازد»  مختل 
به  همچنان  فاجعه  سرد،  جنگ  و  جهانى  جنگ هاى  از  جهان  گذار 
عنوان يك "واقعه١" تعريف مى گرديد و يك تعريف مرجع شناخته 
مى شد. اما بعضى انديشمندان اجتماعى اين حوزه، تعريف فريتز را 
و  بحرانهاى دهه 50  تحقيقاتى  مهم  تالشهاى  چارچوب  محدوده  در 
زمينه هاى اجتماعى جنگ سرد و نگرانى آشكار اجتماعى و دولت 
را  فاجعه  كه  خارجى  حمله  برابر  در  خارجى  سياست  با  رابطه  در 
يك رويداد خارجى براى جامعه كانونى يا گروه هاى اجتماعى تلقى 

كردند، مى ديدند.
استفاده از واژه رويداد يا واقعه، نه تنها توسط فريتز كه بعدها 
او  نظر  از  شد.  استفاده  نيز   (1998) پوروفيرو٢  بوريس  توسط 
اجتماعى  سيستم  كردن  ثبات  بى  باعث  كه  است  واقعه اى  «فاجعه 
و عدم عملكرد عادى آن مى گردد و جامعه براى برقرارى ثبات به 
مداخله نياز دارد» (ص1). يا تعريف توماس درابك٣ (2004) از 
فاجعه كه « رويدادى است كه اجتماعات را تحت تاثير قرار مى دهد، 
در  منابع  كه  دارايى  و  اموال  هم  و  اعضا  دادن  دست  از  نظر  از  هم 

دسترس جامعه بابت آن هزينه كرده اند» (ص 4). 
اما امروزه به زعم فوترگيل۴ (2004):

محققان فجايع طبيعى را نه به عنوان پديده هايى صرفا طبيعى 
بلكه اجتماعى پذيرفته اند. در واقع، مفاهيم اساسى معاصر پارادايم 
و  هستند  اجتماعى  پديده هاى  طبيعى  حوادث  كه  است  اين  فاجعه 
است. به  اجتماعى  ساختار  يا  اجتماعى  نظام  در  آن  اساس  و  پايه 
عبارت ديگر، حوادث طبيعى رويدادهاى اجتماعى و سياسى هستند 
چگونه  و  مى كنيم،  زندگى  چگونه  اينكه،  يا  دارند  ارتباط  ما  با  كه 
جامعه ما را سازماندهى و حفظ مى كنيم. آنچه در يك فاجعه اتفاق 
مى افتد پيامدهاى بزرگى براى درك ما از جهان اجتماعى و تعامالت 

اجتماعى است( ص3). 

1. Event
2. Boris Porfiriev
3. Drabek
4. Alice Fothergill 
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همانطور كه فيشر١ (2003) نيز معتقد است:
جامعه شناسى با تمركز بر گروه در تعاريف خود، حوزه عملياتى 
در  كه  حالى  در  نمود،  جدا  فاجعه  روانشناسى  تحقيقات  از  را  خود 
ديدگاههاى روانشناسى افراد به فجايع پاسخ مى دهند اما از ديدگاه 
آگاهى  و  اجتماعى  ساختار  متن  در  ريشه  فاجعه  به  پاسخ  اجتماعى 
گروه دارد. از اين منظر، گروه ها (كوچك، متوسط يا بزرگ) يك 
اجتماعى  آگاهى  از  كه  مى دهند  نشان  را  نوظهور  اجتماعى  ساختار 

جمعى حاصل مى شود» (ص92).
شكل  جديد  موضوعاتى  حول  جامعه شناسى  تعاريف  بنابراين 
از  منظور  كه  اجتماعى  آسيب پذيرى  چون  مفاهيمى  است.  گرفته 
حساسيت و مستعد بودن افراد يا گروهها يا سازمان ها را در برابر 
آمادگى،  در  مردم  توانايى  مى شود  باعث  كه  است  طبيعى  فجايع 
تعريف  در  يابد.  كاهش  طبيعى  مخاطرات  برابر  در  بهبود  و  مقابله 
UNDRR (2017) نيز آمده است منظور از آسيب پذيرى «شرايط 

تعيين شده توسط عوامل جسمى، اجتماعى، اقتصادى و محيطى يا 
فرآيندى است كه باعث افزايش حساسيت فرد، جامعه، دارايى ها يا 

سيستم ها در برابر پيامدهاى مخاطرات مى شود» 
از نظر محققان اجتماعى، موضوع جامعه شناسى فاجعه در ايران 
نيز تعاريفى از آن شده است بطور مثال، شادى طلب (1372) اولين 
بار فاجعه را از ديگر مفاهيم مرتبط با آن جدا كرد و معتقد است كه 
« فاجعه نوع خاصى از دوره اجتماعى بحران٢ است و ضرورت دارد 
از ساير وقايع، رويدادها،حادثه و سانحه تفكيك گردد. فاجعه يك 
پديده طبيعى است كه كاركرد ها و ساخت نهادهاى اجتماعى را براى 

يك دوره زمانى به هم مى ريزد»(ص 30).
پديده هاى  با  «فاجعه  است  معتقد  كه   (1393) عنبرى  يا  و   
مختلف اجتماعى مرتبط مى شود از جمله تاثير فاجعه بر: همبستگى 
اجتماعى و وحدت،پويش هاى گروهى و طبقاتى، تغييرات اخالقى 
و اجتماعى، انتظام اجتماعى، اثرات روانى، ديندارى، شرايط توسعه 
اجتماعى و فرهنگى، نظام كنترل اجتماعى، اشكال بومى و مردمى 
مقابله اى، مديريت مشاركتى در مقابله با آن كه در تمامى آن انسان 

و روابط اجتماعى ديده ميشوند»(ص 127).

1. Henry W. Fischer 
2. Social crisis period 

2-2 –تقسيم بندى اجتماعى معناى فاجعه
2-2-1- تقسيم بندى اوليه اجتماعى ايده آل تيپ 

پديده  يك  اول  درجه  در  فاجعه   (1985) كورانتلى  نظر  از 
است.  شناسايى  قابل  اجتماعى  نظر  از  بنابراين  و  است  اجتماعى 
پژوهى،  فاجعه  روش شناسى  و  نظرى  ديدگاه هاى  بر  تمركز  با  او 
و  شناسان  جامعه  بين  در  فاجعه  واژه  از  كه  تعريفى  است  معتقد 
 ،(1970) و   (1963) بارتون   ،(1932) كار  مانند  رفتارشناسانى 
ديگران  و  برن   (1974) روسر  و  كينستون   ،(1968) استودارد 
(1980) كرپس (1984) آورده شده است، از يك ايده آل تيپ٣ 
رويكردهاى برخورد با فاجعه نشأت گرفته است كه بر معناى آن نيز 

تاثير گذاشته است. اين تقسيم بندى شامل موارد زير است:
اين •  در  انفجار  سوزى،  آتش  سيل،  زلزله،  فيزيكى۴:  عامل 

فاجعه  كه  است  داينس (1976)  از  ايده  ترين  مقدماتى  بخش 
و  دارد  را  محيط  بر  اثرگذارى  پتانسيل  كه  مى داند  چيزى۵  را 
اين چيزها به وسيله عوامل فاجعه كه مى تواند طبيعت، اعمال 

خداوند۶ يا انسان ساخت باشد ايجاد مى شوند(ص 44).
پيامدهاى فيزيكى٧: تاثيرات طوفان٨ بر آب و هوا، يا تاثير زلزله • 

بر آب و زمين (ص 44)
وابسته •  فاجعه  تخمين  و  ارزيابى  فيزيكى٩:  پيامدهاى  ارزيابى 

و  فيزيكى  عوامل  پيامدهاى  و  ويژگيها  زا،  استرس  عوامل  به 
پيامدهاى آن (ص 47).

فيزيكى١٠: •  پيامدهاى  با  رويدادهايى  از  ناشى  اجتماعى  اختالل 
در اين تعريف يك واقعه زمانى يك فاجعه است كه بر زندگى 
شدن  كشته  جمله  از  بگذارد.  مخربى  تاثير  انسانها  اجتماعى 
دارايى،  دادن  دست  از  افراد،  از  زيادى  تعداد  شدن  زخمى  و 
تخريب زندگى اجتماعى و به دليل پيامدهاى اجتماعى آن، يك 
فاجعه محسوب مى گردد و منظور تغييرات ساخت و واقعيتهاى 
اجتماعى در ايجاد و درك موقعيتى است كه مى تواند پيامدهاى 

3. Ideal- Type
4. Physical agents
5. Something
6. Act of God
7. Physical impact
8. Hurricane 
9. Assessment of physical impacts 
10. social disruptions from events with Physical impact
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فيزيكى در برداشته باشد يا نداشته باشد (ص 48).
واقعيت درك شده از ساختارهاى اجتماعى در شرايط بحرانى • 

كه ممكن است پيامدهاى فيزيكى داشته يا نداشته باشد١: مفهوم 
اما  دارد  اشاره  تاثيرگذار  فيزيكى  پيامدهاى  انواع  به  فاجعه  از 
پيامدهاى  بين  سادگى  به  نمى توان  كه  معتقدند  شناسان  جامعه 
مثال؛  بطور  كرد.  اشاره  فاجعه  اجتماعى  تغييرات  و  فيزيكى 
تغييرات  ميالدى   1811-1812 سالهاى  مادريد  نئو  زلزله 
بسيار بزرگى در كانال رودخانه مى سى سى پى ايجاد كرد اما 
اين تغيير بسيار بزرگ نسبت به منطقه مسكونى كه خسارات 

كمترى در بر داشت باعث فاجعه نگرديد (ص 47).
رويكرد، •  اين  در  خاص:  بحرانى  موقعيتهاى  سياسى  تعريف 

او  و  وستگيت   ،(1973) گلدين٢  و  براون  چون  انديشمندانى 
كيف٣ (1976) و دامبروسكى۴ (1981) معتقدند كه فاجعه نه 
تنها از ساختهاى اجتماعى نشات مى گيرد بلكه اساسا پديده اى 
تعريف  فاجعه  كه  بحرانى  موقعيتهاى  بنابراين  است.  سياسى 
مانند  مى گيرند  قرار  سياسى  تصميم هاى  تاثير  تحت  مى شوند، 
تصميم هاى سياسى نخبگان، دارندگان قدرت در يك جامعه يا 

اجتماع(ص 48).
بحرانى۵: •  موقعيت  در  امكانات   - تقاضا  نسبت  تعادل  عدم 

موقعيت بحرانى بطور معمول نياز به رفتار جمعى غير عادى و 
اضطرارى دارد. بنابراين بطور مثال تورنادو يك فاجعه است كه 
نياز به يك رفتار غيرعادى و جديد اجتماعى افراد و سازمانهاى 
مرتبط براى مديريت و برقرارى تعادل بين نيازها و خواسته ها و 

امكانات و ظرفيت حاضر در آن موقعيت دارد(ص 49).
2-2-2- تقسيم بندى سه مرحله اى تاريخى واژه فاجعه

كورانتلى(1985) معتقد است، واژه فاجعه از سه مرحله مهم در تاريخ 
گذر كرده است:

حوادثى  ديدگاه،  اين  طبيعى  فجايع  مرحله  اين  در  سنتى۶:  مرحله 

1. Social constructions of reality in perceived crisis situations that may 
or may not involve physical impacts

2. Brown and Goldin
3. Westgate and O Keefe
4. Dombrowsky
5. An imbalance in the demand capability ratio in a crisis occasion
6. Traditionally

است كه توسط اعمال طبيعت ايجاد مى شود، امرى فراطبيعتى٧بوده 
بوده  غالب  تفكر  اين  و  مى شدند  برده  نام  خدا٨  اعمال  عنوان  به  و 
است كه انسانها در برابر آن قادر به انجام كارى نيستند. اين تعريف 
سنتى باعث مى شود حوادث طبيعى، بال و نزول عذاب الهى يا قهر 

طبيعت و خشم خداوند تعريف گردد.
در توضيح مراحل باال بايد به اين موضوع اشاره كرد كه تفكر 
تبريزى  مثال؛  بطور  نبوده.  عامه  مردم  ميان  در  تنها  سنتى  مرحله 

قسمتى(1392) به نقل از ديسكامپز(1972) آورده است:
حتى فيلسوفى مانند افالطون نيز فاجعه را جزاى معصيت انسان ها 
مى دانسته است و در كتابهاى خود آورده است كه وقتى صفات عالى 
انسانى سكنه جزيره آتالنتيس كمرنگ شد، زئوس كيفر خود را بر 
آنها نازل رد و با آب لرزه(سونامى) كه يك شبانه روز ادامه داشت، 
سوروكين(2010)  يا  شد.  مدفون  اقيانوس  اعماق  در  جزيره  اين 
اشاره مى كند كه رؤساى دولت و حكومت انگلستان بعد از طاعون 
هر  و  ربا  روسپيگرى،  مستى،  و  شرابخوارى  قمار،  كه  كردند  مقرر 

عملى كه باعث خشم خداوند شود ممنوع گردد(ص 81).
مرحله سكوالريسم قرون وسطايى٩: از دوره رنسانس آغاز گرديد و 
تا پايان قرن 19 ادامه داشت، دوره اى كه روحيه علمى و جستجوى 
به  منجر  دوره  اين  شد.  آشكار  پديده ها  همه  براى  مادى  عليت 
تغييرات چشمگيرى درجامعه شناسى حوادث طبيعى گشت. توسعه 
علم به عنوان منبع جديد شناخت، باعث تغيير ديدگاه مردم از بالياى 

طبيعى و اعمال خدا به سمت اعمال طبيعت١٠ گرديد.
از  طبيعى  فجايع  كه  ايده  اين  مرحله  اين  در  معاصر١١:  مرحله 
معنا  اين  به  مى يابد.  گسترش  است  شده  ناشى  انسان١٢  رفتارهاى 
پس از  امروزه  شده است.  ايجاد فاجعه  باعث  انسانى  رفتارهاى  كه، 
يك فاجعه، انگشت نجات يافتگان و ديگران، به ديگر انسانها اشاره 
مى كند. مانند مقامات دولتى، كارگزاران بزرگ و يا كارگران بى دقت 

كه مسئول اكثر فجايع طبيعى شناخته ميشوند(ص45).
از تعاريفى كه بر اساس تغييرات صورت گرفته در اين مرحله 

7. Supernatural
8. God’s Acts 
9. Enlightenment secularism
10. Acts of Nature
11. Recent times
12. Acts of Men and Women
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آغاز شده مى توان به تعاريف هافمن و اسميت١(1999) با تأسى از 
مفاهيم اين مرحله اشاره كرد. آنها فاجعه را به عنوان فرايندى كه منجر 
به رويدادى تركيبى از يك عامل بالقوه مخرب در حوزه طبيعى يا 
فناورى كه شرايط به وجود آوردن، آسيب پذيرى اجتماعى را ايجاد 
مى كند، تعريف كردند. يا ريگ، وار، الو و مولينس٢(2008) تاكيد 
درگير انسانى  رويدادهاى  با  كه  زمانى  طبيعى  مخاطرات  مى كنند، 
تاثيرات  طبيعى  فجايع  و  مى گردند  فاجعه  به  تبديل  مى شوند   
غيرمستقيم و مستقيم بر عملكرد فرهنگى و هزينه اقتصادى جوامع 
فاجعه  غيرمستقيم  پيامدهاى  از  هايى  نمونه  مثال  بطور  مى گذارند. 
بيكارى و ركود بازار، بى ثبات سازى و از دست دادن درآمد است. 
ها،  زيرساخت  به  آسيب  اقتصادى  مستقيم  هزينه هاى  كه  حالى  در 

خانه ها و محصوالت زراعى مى باشد.
فجايع  اقتصادى  هزينه  كل  سوم  يك  مى شود،  زده  تخمين 
و  پيشگيرى  بينى،  پيش  مستقيم  غير  هزينه هاى  به  مربوط  طبيعى 
و  (كووان  يا  و   (2013 ليندل٣  از  نقل  به  باشد(  خطرات  كاهش 
فوگيت2010،۴) كه معتقدند فاجعه طبيعى تأثير سريع، آنى و عميق 

محيط طبيعى بر سيستم اقتصادى – اجتماعى است.
2-2-3- تقسيم بندى سه محورى۵ رونالد پرى۶(2006) 

 الف- رويكرد كالسيك
جنگ  پايان  از  دوره؛  اين  در  طبيعى  فجايع  مطالعات  از  بسيارى 
از  يكى  فريتز٧،  معناى  پذيرش  و  انتشار  با  و  شروع  دوم  جهانى 
پيشگامان جامعه شناسى فاجعه از اين واژه در سال 1961 به پايان 
رسيد. مطابق گفته فريتز(1961): « يك فاجعه يك واقعه يا رويداد٨ 
زير  از  يكى  يا  جامعه  آن  در  كه  است  مكان  و  زمان  در  متمركز 
مجموعه هاى آن هم دچار آسيب هاى فيزيكى و هم اختالل اجتماعى 

مى شود».
بخشى  عنوان  به  بحرانى  وقايع  پى  در  اجتماعى  اصطالح 
كلى  عقايد  و  است  شده  آورده  دوره  اين  در  فاجعه  تعريف  از 

1. Hoffman and Oliver-Smith
2. Rigg, Warr, Law and Mullins 
3. Lindell
4. Covan & Fugate-Whitlock
5. Disaster classic, hazards/disasters, and socially focused
6. Ronald W. Perry
7. Charles E. Fritz 
8. Event

با  رويدادهايى  فاجعه  مى دهد،  نشان  معاصر  حوادث  محققان 
پيامدهاى اجتماعى منفى بوده است كه «شرايط حاد٩» اى را ايجاد

به  مربوط  اطالعات  اساس  دوره  اين  در  فاجعه  تعاريف  مى كند.   
رفتار انسان در فاجعه را تشكيل مى دهد.

 لوئيس كيليان(1954) معتقد است، فجايع باعث برهم خوردن 
دنبال  به  مرگ  و  جسمى  نابودى  خود  با  و  مى شود  اجتماعى  نظم 
متداول  «الگوى  گذاشتن  كنار  با  بايد  فاجعه  از  بعد  مردم  و  دارد 
 (1956) واالس  سى  اف  آنتونى  بعدها  كنند.  مقابله  هنجارى»١٠، 
استدالل مى كند كه فاجعه به طور گسترده، نه به عنوان شرايطى كه 
تأثيرگذار است، بلكه تهديدى است كه باعث قطع اقدامات عادى 
موثر براى كاهش تنشهاى خاص، همراه با افزايش چشمگير تنش ها 

مى گردد. 
هرى استيل مور١١(1958) نيز در مطالعات كالسيك، اصطالح 
از  بعد  او  مى كند  ذكر  خود  تعريف  در  را  هشدار  به  رفتارى  پاسخ 
مطالعه گردبادهاى تگزاس، خاطرنشان ميكند به ويژگى مهم فجايع 
اين است كه آنها باعث مى شوند مردم الگوهاى محافظت كننده اى 
يك  فجايع  در  زندگى  دادن  دست  از  حال؛  اين  با  كنند.  اتخاذ  را 
عنصر اساسى است. اين سه تعريف به طرز چشمگيرى با يكديگر 

سازگار هستند. 
توصيف  اجتماعى،  نظم  بر  تأثيرگذارى  نظر  از  را  فاجعه  آنها 
تفكر  مى شوند،  متمركز  آن  منفى  پيامدهاى  بر  يك  هر  و  مى كنند 
الگوى  در  وقفه  است:  مشهود  تعاريف  اين  همه  در  اضطرارى 
ثبات١٢، سازگارى با وقفه پيش آمده١٣ و سپس از سرگيرى مجدد 
(هرچند لزومًا بدون تغيير) رفتار در يك دوره پايدار١۴ (به نقل از 

پرى،2006).
مورد  در   (1961) فريتز  تحقيقات  بعد،  سال  چند  اما   
تأكيد  از  مهمى  نمونه  فاجعه،  اجتماعى  آسيب هاى  درمان 
از  او  تعريف  است.  اجتماعى  نشانه هاى  بر  مطالعات  اين  جديد 
بوده  همراه  نيز  انتقاداتى  با  آمد  بخش  اين  ابتداى  در  كه  فاجعه 

9. Extreme situations
10. From the pattern of norm expectations
11. Moore
12. The pattern of interrupted stability
13. Adaptation to the interruption
14. A resumption of behavior
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بر  تاكيدشان   (1962) كالرك١  و  سيسين  مثال؛  بطور  است. 
مختل  جدى  طور  به  را  عادى  فعاليت هاى  فاجعه  كه  نكته  اين 
يك  نه  را  فاجعه   (1962 سوبرگ(  يا  و  مى كنند  نقد  را  كند  مى 
سيستم  غيرمنتظره  غالبًا  و  ناگهانى  نسبتًا  شديد،  اختالل  كه  واقعه 
جامعه  كنترل  تحت  كه  ناگوار  حوادث  برخى  از  ناشى  اجتماعى، 

نيستند، توصيف كرده است. 
«استثنائات»  به  دوره  اين  در  نيز   (2005) استالينگ٢  رابرت 
او  مى كند؛  اشاره  اجتماعى  نظم  و  فاجعه  انداز  چشم  با  «روالها»  و 
در  را  آنها  دقيق  طور  به  كه  كرد  خلق  طبيعى  فجايع  از  تصويرى 
چارچوب نظريه اجتماعى كالسيك قرار داد و در عين حال كه بر 
مفهوم اختالل و تغيير جوامع تأكيد كرد به بررسى روالهاى منظم، 
استثنائات و روالهاى استثنائى در فاجعه نيز مى پردازد. از نظر او نظم 
يك روال است و فجايع اساسًا مختل كننده نظم و وظايف روزمره 
كه  است  اجتماعى  وضعيت  يك  فاجعه  و  هستند  اجتماعى  زندگى 
از نيروهاى طبيعت سرچشمه گرفته است (به نقل از پرى،1988). 
با بررسى تعريف كلى و اساسى رويكرد كالسيك از فاجعه متوجه 
مى شويم كه تاكيد اين دوره واقعه محور و تاكيد بر آسيب پذيرى 

فاجعه بوده است. 
ب- رويكرد مخاطرات- فجايع٣

منظر  از  طبيعى  فجايع  كشف  و  مشاهده  اساس  بر  رويكرد  اين 
مخاطرات موجود در متون علوم جغرافيايى و دانشمندان ژئوفيزيك 
رجايى  و  اردالن  ترجمه  طبق  طبيعى  مخاطره  از  است.  كرده  رشد 
كه  هستند  طبيعت  منشا  با  هايى  پديده  يا  «فرايندها   (1392)
مى توانند باعث مرگ، مصدوميت يا ديگر تاثيرات سوء بر سالمت، 
و  اجتماعى  گسيختگى  هم  از  خدمات،  و  معيشت  ها،  دارايى 

اقتصادى يا آسيب زيست محيطى شوند» (ص 45).
انداز  چشم  كه  دارد  تاكيد  نكته  اين  به   (1998) كورانتلى   
موارد  و  سيل  طوفان،  لرزه،  زمين  چون  هايى  پديده  بر  مخاطرات 
چارچوب،  اين  در  مى كند.  درك  را  آنها  و  دارد  تمركز  ديگر 
تلقى بزرگ  و  عظيم  واقعه  يك  عنوان  به  فاجعه  كلى،  طور  به 
 مى شود و از نظر فنى، فجايع حوادثى هستند كه به عنوان بخشى 

1. Cisin, I. H., & Clark, W. B.
2. Stallings 
3. THE HAZARDS-DISASTER TRADITION

به  كورانتلى  گرچه،  مى افتد.  اتفاق  محيطى  طبيعى  فرايندهاى  از 
اين نكته تاكيد داشته است كه خطر۴ و فاجعه۵ با يكديگر متفاوت 
بحرانى  حوادث  از  مجموعه اى  بروز  فاجعه  نتيجه  كه  چرا  هستند. 
در  است.  ديگر  جغرافيايى  مناطق  بين  در  حتى  و  جامعه  كل  در 
احتمال  تركيب   »  (1392) رجايى  و  اردالن  زعم  به  خطر  حاليكه 
كلمه  اين  و  مى گردد  اطالق  آن  منفى  اثرات  و  مخاطره  يك  وقوع 
داراى دو معنى مشخص است در استفاده عمومى بر مفهوم شانس 
و امكان است. مانند خطر يك تصادف در حاليكه در مباحثات فنى 
بر پيامدهاى سوء يك مخاطره تاكيد مى شود كه بصورت خسارت 
بالقوه به علل بخصوص و در مكان ها و بازه هاى زمانى خاص روى 

مى دهند» (ص 55).
چارچوب  در  كه  محققانى  كه  نيست  معنا  بدان  اين  البته 
مخاطرات طبيعى فعاليت مى كنند، نسبت به رفتار انسان در حوادث 
طبيعى، آثار ارزشمندى ننوشته اند. بلكه آثار آنها فرصتى در بررسى 
استراتژى هاى نهايى متفاوت از رويكرد كالسيك در فجايع طبيعى 
از  بخشى  را  فاجعه  اليور(1980)  جان  مثال،  بطور  مى كند.  ايجاد 
فرايندهاى حيرت انگيز محيط طبيعى تعريف مى كند كه از فراوانى 
و بزرگى اى كه انتظار مى رود، بيشتر است و باعث ايجاد سختيهاى 
اساسى بشر و آسيبهاى چشمگير مى شود. در اين تعريف نيز تاثيرات 
دوره كالسيك به وضوح بازتاب يافته است اما مسئله فرايند چرخه 
محيطى خطرات نيز در اين تعاريف وجود دارد. ديدگاه ساسمن و 
تر  نزديك  سنتى  جغرافيدان هاى  نظر  به  ويسنر۶(1983)  و  اوكف 
واقعه  يك  بين  اتصال  خط  يا  رابط  عنوان  به  را  فاجعه  آنها  است، 
يا   مى كنند  تعريف  انسانى  جمعيت  آسيب پذيرى  و  شديد  فيزيكى 
هيويت٧ (1998) نيز فاجعه را به عنوان رويدادى توصيف مى كند 
كه عنوان اثرات غير منتظره و بى سابقه ناشى از فرايند رويدادهاى 
با  طبيعى  مخاطرات  محققان  رويكرد،  اين  در  هستند.  طبيعى 

ديدگاهى «عامل محور» به آسيب پذيرى توجه كرده اند.
ج- رويكرد تمركز اجتماعى 

در اين دوره تعاريف محققان از رويداد محورى فاصله گرفته و فاجعه 
به عنوان پديده اى اجتماعى مورد بحث قرار مى گيرد و تأثير ديدگاه 
4. Risk
5. Risk and Disaster
6. Susman, Okeefe ,Wisner 
7. Hewitt
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اكولوژى انسان، مفاهيم آسيب پذيرى و تاب آورى نيز به مجموعه 
تعاريف وارد مى شود. به تدريج، اجماع درمورد تعريف تئورى مبتنى 
بر فجايع ظاهر مى شود و تعاريف از ديدگاههاى واقعه محور، آسيب 
مرتبط  عوامل  اگرچه  مى گيرد.  فاصله  كنترل  غيرقابل  و  محور 
تاكيد  دوره  دراين  دارند.  زيادى  تاثيرات  نيز  وادى  اين  در  طبيعى 
اصلى محققان بر انسان است و اينكه تقريبًا تمام فجايع طبيعى را 
انسانها ايجاد مى كنند. اما تاكيد محتوايى اين دوره، بر مفهوم اختالل 
اجتماعى١ به عنوان اصلى ترين ويژگى تعيين كننده و يا بعد اساسى 

فاجعه است.
در اين دوره تعاريف بر اساس تاثيرات اجتماعى فاجعه بنا گذاشته 
مى شود. بطور مثال داينس (1978) به نقل از پيران (1382) معتقد 

بود: 
در  شونده٢  تكرار  ازالگوهاى  ناشى  پايدارى  با  جمعى  مصايب 
اجتماعى  زندگى  در  اختالل  باعث  فاجعه  كه  آنجا  از  است  تناقض 
را  اجتماعى  ساختار  مى كند،  ايجاد  را  مرج  و  هرج  مى شود،  عادى 
با  او  مى شود.  جايگزين  اجتماعى  نظم  جاى  به  و  مى كند  تخريب 
هر  مديريت  كه  دارد  ادعا  فاجعه  مديريت  سازمانى  ابعاد  بر  تاكيد 
ميدان  در  يكديگر  با  اجتماعى  سازمانهاى  ارتباط  نحوه  به  حادثه 
فاجعه بستگى دارد. او چهار عامل مشروعيت سازمانى، روابط ميان 
سازمانها، روابط ميان خدمت دهندگان و خدمات گيرندگان و وجود 
يك سازمان و تشكيالت اجرايى مافوق را به عنوان عامل هاى موثر 

بر مديريت فاجعه ذكرمى كند (ص 16).
مى توان  كه  دارد  تاكيد  نيز  الكساندر(1993-2005)  ديويد 
حوادث طبيعى را به عنوان وقايع سريع با تأثيرات چشمگير محيط 
طبيعى بر سيستم اقتصادى - اجتماعى تصور كرد و فجايع طبيعى 
نه توسط رويدادها، بلكه توسط ساختارهاى اجتماعى تعريف شده 
اند و فجايع فقط وقايع نيستند بلكه پيامدهاى اجتماعى نيز به همراه 

دارند(پرى، 2006). 
پيدايش  كه  كرد  اشاره  موضوع  اين  به  بايد  صورت  هر  به 
به  آن  ورود  و  سال 1980  حدود  اجتماعى  آسيب پذيرى  اصطالح 
1. Social disruption

2. منظور از الگوى تكرار شونده در علم جامعه شناسى اين است كه، نمادهاى مشترك 
باعث ايجاد رفتار تكرارى يا الگوهاى رفتارى مشترك مى گردند. براى مثال؛ استفاده 
از نمادهاى مشترك در يك داستان كه الگوى تكرار شونده قصه فرهاد است، اگر 

نمادهاى «كوه» و «تيشه» در آن وجود داشته باشد.

باعث  جوامع  آسيب پذيرى  بر  تأكيد  با  فاجعه  اجتماعى  تعاريف 
سيل  و  زلزله  مانند  فاجعه  فرد  به  منحصر  شيوع هاى  از  تمركز  شد، 
و  قحطى  خشكسالى،  مانند  نيز  تدريجى  بحرانى  موارد  چرخه  به 
هوا  و  آب  تغييرات  مدت  طوالنى  روند  گير،  همه  بيمارى هاى 
نظر  از  آسيب پذيرى ها  كه  شد  داده  نشان  همچنين  بيابد.  گسترش 
منابع اقتصادى و اجتماعى به يك اندازه مشترك نيستند و بعضى 
افراد و منابع نسبت به سايرين آسيب پذيرتر هستند. تأكيد اين دوره 
همپوشانى  از  ناشى  فجايع   » كه  است  اين  ميلتى٣(1999)  زعم  به 
محيط هاى فيزيكى، ساختارى و اجتماعى هستند و ماهيتى اجتماعى 
دارند. حتى خود انسانها با توجه به چگونگى برخوردشان با محيط 
اينكه  ضمن   .(3 باشند»(ص  فاجعه  مى توانند  كننده،  خلق  فيزيكى 
توجه به آسيب پذيرى فجايع نيز وارد تعاريف مى شود. بطور نمونه؛ 
يك  تنها  «فجايع  كه  است  اين  بر  كاتر۴(2005)  سوزان  استدالل 
در  انسان  آورى  تاب  و  آسيب پذيرى  بلكه  نيستند  محض  رويداد 
برابر تهديدات زيست محيطى و حوادث شديد موضوع اصلى مورد 

بحث است»(ص 30).

نتيجه گيرى
با توجه به نمونه  هاى متعددى كه از زبان فارسى و ادبيات اجتماعى 
فاجعه آورده شد، به دو نتيجه مهم رسيديم. اول اينكه اندازه و عمق 
تاثيرات فاجعه بسيار مهم است. چرا كه نيازها (مطالبات، خواسته) 
اجتماعى كه فجايع طبيعى خلق مى كنند بسيار متفاوت از حادثه و 
سانحه و خطر است. همچنين ما بايد اين اصل عمومى را در خطاب 
قرار دادن آن در مسير تحقيقات علمى رعايت كنيم. بطور معمول، 
جامعه شناسان فاجعه را از مخاطرات متمايز كرده اند و ترنر(1967) 
نيز به نقل از هالتاكر۵ (1983) معتقد بوده است كه فاجعه با خطى 
نامرئى از حادثه و سانحه جدا شده. گرچه شباهتهايى در عدم برنامه 

ريزى، غيرقابل كنترل بودن و اتفاق افتادن مكرر دارد.
از نظر داپونت (2003) به نقل از تبريزى قسمتى(1392) نيز 
حوادث و فجايع با يكديگر از نظر دامنه خطرات متفاوت هستند. هر 
دو واژه نشانگر بدبختى و رخدادى ناخوشايند است كه دامنگير فرد 

3. Dennis Mileti
4. Susan Cutter
5. Hultaker
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يا گروه انسانى مى شود. در قسم اول حادثه به مثابه ى رخدادى است 
كه خارج از روال زندگى رخ مى دهد و اصواال در رابطه با گذشته 
و آينده قابل جبران خواهد بود. اثرگذارى آن در جامعه ى انسانى و 
گستره مكانى محدود است. فاجعه رخدادى است كه عليرغم تالش 
به  نمى توان  را  چيز  هيچ  آن  وقوع  صورت  در  عوارض  جبران  در 

صورت نخستين درآورد(ص 83).
بر اينكه  تفاوت بزرگ آنها در اين است كه فاجعه عالوه   اما 
موجب آشفتگى در مجموعه فرايندهاى اجتماعى و روابط اجتماعى 
مى گردد، باعث آسيب زيادى از افراد مى شود و زيربناهاى اجتماعى 
جدى  مشكالت  با  ديده  آسيب  جامعه  اجتماعى  فعاليتهاى  ادامه  و 

مواجه مى شوند. 
كه  تاثيراتى  و  واژگان  بعضى  معنايى  هم  رعايت  دوم؛  و 
خواهد  محققان  علمى  مسير  و  فاجعه  قربانيان  ذهن  بر  معانى  اين 
گذاشت. چرا كه اگر مترجمان و محققان فارسى زبان بدون توجه به 
پشتوانه اجتماعى و مفاهيم بكار گرفته اين واژه تاكيد و پافشارى 
بر ترجمه نادرست اين كلمه، مسير علمى از توليد دانش بشرى به 
جامعه شناسى  حوزه  در  تاثيرگذار  و  كيفى  داده هاى  گسترش  عدم 
فاجعه خواهد رسيد. بطور مثال، ترجمه واژه فاجعه به بالياى طبيعى 
اين واژه را از رويكرد اجتماعى آن دور كرده و متمركز بر عذاب 
باعث  مى تواند  موضوع  اين  كه  مى شود  طبيعت  و  خدا  خشم  الهى، 
افزايش روحيه تقديرگرايى، احساس انفعال و عدم آمادگى افراد در 
مرحله پيشگيرى، ساخت و سازهاى استاندارد و رفتارهاى مقابله اى 
بازماندگان شود. لذا فرد آسيب ديده و قربانى نمى تواند براى نجات 
نه  و  رسانى  آگاهى  نه  و  پيشگيرى  مراحل  در  نه  ديگران  و  خود 
بازتوانى نقش فعالى داشته باشد. ضمن اينكه با اعتقاد به مجازات 
الهى، احساس گناه و سالمت روانى خود و خانواده خود را نيز در 

معرض خطر بيشترى قرار مى دهد.
 در معانى فارسى لغت نامه دهخدا و فرهنگ معين نيز معادل 
كلمه بال در فرهنگ عاميانه بحران يا حادثه آورده نشده است. بطور 
مثال؛ اردالن و رجائى (1392) تنها داليل مخالفت با ترجمه فارسى 
آن  ايتاليايى  معنايى  معادل  و  مى دانند  آن  منفى  معنايى  بار  را  بال 

يعنى» ستاره نحس « را مبنا قرار داده و معتقد هستند كه:
استفاده از واژه بال الزاما ارتباطى با علل وقوع آن ندارد و آن 

را توافقى قراردادى دانسته و جامعه علمى مديريت و كاهش خطر 
باليا معتقدند كه يك مخاطره به دليل ستاره بد منجر به وقوع باليا 
نمى شود بلكه آسيب پذيرى باال و ظرفيت پايين جامعه است كه آن 

را ايجاد مى كند(ص 22).
از سويى يك تعريف واقعى، بايد آميزه اى از جمله اى باشد كه 
خصوصيات يا ويژگيهاى مهم مفهومى را مشخص كند و همينطور 
معتقد  محقق  بنابراين  گردد.  محصور  واژه  اسمى  تعريف  در  نبايد 
فاجعه   » واژه  اين  براى  فارسى  ترجمه هاى  بهترين  از  يكى  است، 
« است. چرا كه در ترجمه فارسى واژه فاجعه توجه به (فرمول 1) 
شكل دهنده آن بسيار ضرورى است كه اكثرا ناديده گرفته ميشود.

 فرمول1: فرمول شكل گيرى فاجعه١ (منبع: الكساندر٢ 1991)

مى توان  مقاله،  در  شده  ذكر  فاكتورهاى  به  توجه  با  بنابراين؛   
به  كه  است  وضعيتى  فاجعه  كه  داد  ارائه  را  فاجعه  از  تعريف  اين 
در  جامعه  مقابله اى  ظرفيت  و  اجتماعى  آورى  تاب  كاهش  دليل 
برابر مخاطرات طبيعى ايجاد مى گردد و باعث افزايش آسيب پذيرى 
اجتماعى و روانى اجتماعات آسيب ديده خواهد شد و ترجمه فارسى 
واژگانى مانند حادثه، سانحه و بال نقص در معنا و پشتوانه اجتماعى 

آن است.

1. Hazard × Vulnerability [ × exposure ] = Risk → Disaster
2. Alexander

آسيب پذيرى + مخاطره طبيعى / گستره = خطر فاجعه
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