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ساختمان# بلندمرتبه در مرکز پایتخت دچار حریق و ویران# م# شود و 
تعدادی از انسان ها جان خود را از دست م# دهند. به ظاهر، واقعه ای 
رخ داده که وجه فیزیJ# آن بیشتر به چشم م# خورد، اما قرار گرفتن این 
رخداد در متن جامعه و فرهنگ نشان م# دهد که جنبه های فرهنگ# و 
اجتماع# آن، گستره ای فراگیر در سطح محل#، مل# و حت# بین الملل# 

دارد.
روایت های مطرح شده پس  قراردادی  مبنای یT سنخ شناس#  بر 
از این رخداد را م# توان در سه مقوله  کل# جای داد که از سه ساحت 
متفاوت به این موضوع م# پردازند. تحلیل ها و تبیین های مطرح شده 
در باره  این رخداد، از توهم توطئه تا تحلیل های منطق#/علم# را در 
دوم#  احساسات،  مبنای  بر  اول# عمدتاً  این سه سنخ،  م# گیرند.  بر 
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علم#/ منطق  اساس  بر  سوم#  و  امنیت#‑سیاس#،  مبنای گفتمان  بر 
عقالن# به تحلیل و تبیین این رخداد پرداخته اند.١ به رغم تفاوت های 
معرفت شناسانه بین این روایت ها، گاه# جنبه های مشترک# – از جمله 
رگه هایی از توهم توطئه – نیز میان این روایت ها به چشم م# خوردکه 

نیاز به تبارشناس# دارند و فعالb منظور این نوشته نیست.
پالسJو، تنها یT ساختمان نبود، بلJه نمادی بود از آغاز و گسترش 
در  و  نبود  منحصر  تهران  به شهر  آوازه ای که  با  مدرنیزاسیون شهری 
سطح مل# نیز نمود داشت. افزون بر این، پالسJو برای مدت بیش از 
دو دهه، نمادی از یT مرکز اقتصادی بود و در حافظه  جمع# بسیاری از 
شهروندان تهران# و بعضاً غیرتهران# دهه های ۵٠ و ۶٠ یT نوستالژی 
به شمار م# آمد. از این منظر، سوختن و ویران# پالسJو، به نوع# نمادی 
از فروپاش# یT دوره  تاریخ# به همراه پیوست های فرهنگ#، اجتماع# 
و  تروما   Tی منزله ی  به  را  آن  م# توان  حت#  است که  آن  اقتصادی  و 
حادثه ای اثرگذار در مقیاس مل# تلق# کرد. واکنش عموم#، نسبت به 
اتفاقات مربوط به این رخداد، در پرتو بهره گیری از فضاهای رسانه ای 
نوپدید، به ویژه تلnرام، به رخداد مذکور، صورت# متفاوت داد و مردم 
با استفاده از این فضای رسانه ای غیررسم#، تالش کردند تا در متن 
حادثه حضور یابند. در این نوشته، قصد بر این است که با بهره گیری 
و الهام از برخ# مفاهیم جامعه شناخت# و مطالعات فرهنگ#، به طرح 
چند نکته در مورد رخداد آتش سوزی و فروریختن ساختمان پالسJو 
پرداخته شود. به همین منظور، پیامدها و بازنمودهای این رخداد، در 

سه عنوان خوب، بد، زشت٢ مورد اشاره قرار م# گیرد.

و  رویدادها  از  بسیاری  مورد  در  م# توان  را  قراردادی  این سنخ شناس#  تسامح،  اندک#  با   .١
رخدادهای جمع# به کار گرفت.

ایتالیایی،  ٢. از فیلم های مشهور ژانر موسوم به وسترن اسپاگت# به کارگردان# سرجیو لئونه 
محصول ١٩۶۶.
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خوب
از نظر عاطف# و اخالق#، چندان شایسته نیست که در مورد رخدادی 
که منجر به ویران# و مرگ شده است، سخن از جنبه های مثبت کرد، 
اما از منظر اجتماع# و فرهنگ# م# توان از هر واقعه و حادثه  تلخ نیز 
درس هایی آموخت. رخداد پالسJو، با همه  تلخ#، دارای مضامینس 

مثبت بود که به صورت تیتروار در ذیل مورد اشاره قرار م# گیرند:
نمایش فداکاری، ایثار، ازخودگذشتگ#، توجه به هم نوع، احساس • 

همبستگ#  فراگیر  حس  و  حادثه دیدگان  با  هم دردی  و  هم دل# 
مردم  هم دالنه   و  واکنش گسترده  رخداد.  این  مورد  در  اجتماع# 
و جامعه  مدن# نسبت به این رخداد را م# توان، تبلور نشانه ها و 

نمادهای بالقوه  سرمایه اجتماع# به شمار آورد.
مهیا شدن فرصت# برای آسیب شناس# زندگ# شهری، و درگیرشدن • 

همnان در مسائل زندگ# شهری و جمع#.
بازاندیش# برای ساخت آینده ی شهر، به ویژه با تأکید بر مقوله های • 

امنیت و مقاوم ساز ی، تعمیر و نگهداری و مدیریت حوادث شهری.
فراهم شدن فرصت# مناسب برای ورود نهادهای مدن#، و حضور و • 

دخالت همnان# در وقایع اجتماع#.
پدیدار شدن فرصت# تازه برای اندیشه و نگاه علم# و انتقادی به • 

بحث مدیریت و امنیت شهری، به ویژه در حیطه  ساختمان سازی و 
اقدامات امدادرسان#.

بد
نابسامان# در •  از جنبه های مختلف و  وجود کاست# های مدیریت# 

به  پاسخ گویی  برای  مناسب  مدیریت  فقدان  و  فاجعه،  مدیریت 
نزد عامه مردم که مدیریت  تلق#  این  مطالبات عموم#، و رواج 

بحران خود گرفتار بحران است. 
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آشJار شدن آسیب پذیری و بی پناه# مردم در برابر حوادث احتمال# • 
گوناگون در شهر، و مطرح شدن مطالبات عموم# در مورد افزایش 

نظارت بر امنیت شهر.
رخداد پالسJو، نشانه ای از فقدان اقدامات پیشnیرانه  سازمان‑• 

مدیریت  و  ساختمان سازی  بر  نادرست  نظارت  و  مسئول  های 
ساختمان هاست. به عبارت دیnر، این رخداد، ضرورت تقویت 
توان فن# و تجهیزات# سیستم ایمن# شهری و روستایی کشور را 

مورد تأکید قرار داد.
نامناسب برای مداخله در •  آشJار شدن امJانات بعضاً ناکاف# و 

تجهیزات  و  وسائل  در  و کاست#  کمبود  مانند  جمع#،  حوادث 
اطفای حریق و نارسایی های فن# در جریان عملیات امدادرسان#.

تومان •  میلیاردها  مJان کسب و کار، که  و  مغازه  ویران# چند صد 
بر جای گذاشت و سبب مختل شدن جریان زندگ# و  خسارت 
زیست افرادی شد که از طریق این مJان به کار، و کسب درآمد 

مشغول بودند.
واکنش و رفتار مردم در قبال این رخداد، و برخ# رخدادهای جمع# • 

آموزش  و  جامعه پذیری  فرایند  در  کاست#  از  نشان  دیnر،  مشابه 
متناسب  فرهنگ#‑  ‑الnوسازی  فرهنگ#  و  اجتماع#  الnوهای 
با سبT زندگ# مدرن در جامعه دارد. این کاست# در آموزش، به 
ضعف عملJرد نهادهای عامل در جامعه پذیری، مهم تر از همه سه 
نهاد دین، رسانه، و آموزش و پرورش مربوط م# شود. با توجه به 
اهمیت اجتماع# و فرهنگ# دین در جامعه  ایران، این نقد به نهاد 
دین وارد است که مرجعیت دین# به شJل مناسب و کاف# نتوانسته 
فقه را وارد عرف و رفتار روزمره کند و در حیطه  کنش روزمره  

اجتماع#، اهمیت و حضور مؤثر خود را نشان دهد.
جمع#، که •  احساسات  مدیریت  و کاست# های  ضعف ها  وجود 
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نمونه های آن را م# توان در رفتار هواداران فوتبال در ورزشnاه ها، 
یا رفتار مردم در تشییع جنازه افراد مشهور مشاهده کرد. جامعه  
ما به رغم برخورداری از توان مندی های مدیریت رفتار جمع# در 
حیطه  فرهنگ# سنت#، که جلوه های آن را م# توان عمدتاً در برگزاری 
مناسT و آئین های سنت# و دین#  –اعیاد شعبانیه، عزاداری های 
محرم و صفر– مشاهده کرد، به نظر م# رسد در تعریف و مدیریت 
و  است  مواجه  با کاست# هایی  مدرن،  فضاهای  در  رفتار جمع# 
الnوسازی  و  فرهنگ  امر  متول#  نهادهای  و  سازمان ها  طرف  از 
فرهنگ#، در این مورد کوتاه# صورت گرفته است. برای مثال، 
نهاد آموزش و پرورش که عهده دار مرحله  ای مهم از اجتماع# شدن 
کودکان، نوجوانان و جوانان است، یا رسانه که از امJان و توان 
بالقوه  باالیی برای الnوسازی فرهنگ# برخوردار است، آن گونه که 
باید، نتوانسته اند در این حیطه و مدیریت احساسات جمع# در 
قالب فضاها و چارچوب های رفتار و روابط مدرن، نقش آموزش# 
م# توان گفت  وبری  نگاه#  با  ایفا کنند.  تأثیرگذاری  راهبردی  و 
در جامعه  ایران، در چارچوب کنش های سنت# و تاحدی عاطف# 
کردوکارهای اجتماع# کاست# ها در مقایسه باحیطه  کنش عقالن# 

مدرن کمتر است.
فاجعه؛ •  رخداد  از  بعد  و  قبل  فرایند  در  مدن#  نهادهای  غیبت 

به رغم توان باالی اجتماع#، برای حضور مؤثر نهادهای مدن# در 
در  از کنش ها  بسیاری  تمرکز  رخدادهای جمع#، کماکان شاهد 
اقدامات دولت# هستیم و رفتار مردم، عمدتاً منحصر  چارچوب 
به نظاره و هم دل# است. به رغم تمایل باالی مردم به تأثیرگذاری 
مثبت، اما به جهت عدم سازمان ده# مناسب و فقدان آموزش های 
الزم و ضروری برای دخالت و حضور مؤثر در این گونه مواقع، گاه 
این نیت خیر به نتایج منف#، مانند اختالل در عملیات امدادرسان# 
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و غیره منجر م# شود. جامعه، آموزش الزم را برای رفتار مناسب در 
هنگام بروز حوادث و رخدادهای جمع# ندیده است. به رغم وجود 
توان و فرصت استفاده از سرمایه اجتماع# مردم در رویدادها و 
رخدادهای اجتماع#، در این جا خالء فقدان سازمان ها و نهادهای 
واسط که در سپهر عموم#، به ایفای نقش کارساز خود بپردازند، 

کامالb مشهود است.
بحران مشروعیت رسانه های رسم# و احساس عدم شفافیت و • 

صداقت در این رسانه ها، توسط بخش هایی از جامعه، و تلق# در 
ناهماهنگ# کیفیت انتشار اخبار مربوط به فاجعه و اطالع رسان# 
مسائل  مورد  در  شایعه های گوناگون  رواج  سبب  مناسب، که 
مربوط به وقوع فاجعه شد. بی اعتمادی بخش# از جامعه به مجاری 
حاد‑ فضای  نوع#  شJل گیری  سبب  رسم#،  اطالع‑رسان# 

و  روایت های خاص  تولید  در جهت  م# شود که تالش  واقعیت# 
این واقعیت دارند. در همین مورد،  از  بعضاً همراه با سوگیری، 
اشاره  از مردم  به تفکر اسطوره ساز در میان بخش هایی  م# توان 
کرد که همواره با مرگ چهره  ای مشهور و وقوع رخدادی گسترده، 
شده  مشاهده  به کرات  سال های گذشته  در  م# شود.  بازنمایی 
را  آن  نمود  و  دارد  اسطوره ساز  ما خصلت#  فرهنگ  در  مرگ  که 
م# توان در مرگ سیروس قایقران، ناصر حجازی، مرتض# پاشایی 
اسطوره سازی،  مالحظه کرد.  آتش نشانان  مورد  در  نیز  اخیراً  و 
واجد سویه های مثبت نیز است، اما از منظر فرهنگ# و به تعبیر 
روالن بارت، سبب غفلت از نقش و سهم عامالن کنش انسان# و 
جعل واقعیت و مخدوش شدن آن م#  شود، و همین امر م# تواند 
جنبه های  از  بسیاری  نادیده گرفته شدن  آن  از  پس  و  تحریف  به 

درس آموز رخدادهای اجتماع# شود.
حوادث# که •  و  رویدادها  میان  در  پالسJو  رخداد  یافتن  مرکزیت 
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نشان  م# خورد،  به چشم  کشور  و کنار  گوشه  در  هرازچندگاه# 
از اهمیت پایتخت به عنوان مرکز و کم توجه# به پیرامون دارد. 
تقریباً هم زمان با رخداد پالسJو، اهواز در حال دفن شدن زیر تل# 
از گردوغبار است و در گوشه ای دیnر از کشور، منطقه  محروم 
سیستان و بلوچستان، درگیر سیل# خانمان برانداز و بنیان فکن است، 
اما بازتاب رسانه ها –اعم از رسم# و غیررسم#– چیست و تا چه 
میزان این وقایع، که از بسیاری جنبه ها، پیامدهایی ویران کننده تر 
قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  و  مطرح  دارند،  پالسJو  رخداد  از 
م# گیرند؟ این بی‑توجه# و غفلت، چه در سطح جامعه  مدن# و 

چه در سطح دولت#، چnونه قابل توجیه است؟

زشت
از مردم در محل وقوع رخداد، و عدم •  حضور کنجJاوانه  برخ# 

همJاری الزم برای تسهیل در عملیات امدادرسان#،
عنوان •  به  دولت#  مسئوالن  از حضور  جامعه  از  بخش هایی  تلق# 

ژست های سیاس# و تبلیغات انتخابات#،
استفاده از نمای ساختمان در حال سوختن و فروریزی به عنوان • 

پس زمینه عکس های سلف#، که افزون بر ضعف اخالق عموم#، 
نشانه و نمادی از تأخر و پس افتادگ# فرهنگ# و عدم تناسب ساحت 
مادی و غیرمادی در استفاده از رسانه های نوپدید است؛ که تال# 
رانندگ#،  و   #Jترافی رفتار  به ویژه  آن در حیطه های دیnر،  فاسد 
در سطح کشور مشهود است. به تعبیر فوکویی، این ضعف‑های 

اخالق# را م# توان ویرانگرتر از خرابی های فیزیJ# دانست.
در مقام جمع بندی

در این نوشته، تالش شد به اختصار از سه جنبه به برخ# جنبه‑های 
مثبت و منف# رخداد پالسJو پرداخته شود. در مقام یT جمع‑بندی 
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کل# م# توان بسیاری از موارد ذکر شده را به منزله  نمادی از شJاف 
دولت/ملت و یا شJاف ملت/ملت و یا هردو تلق# کرد. یJ# از جنبه های 
طنزآلود و تلخ ماجرا در نقش رسانه های نوپدید و تکنولوژی های مالزم 
با آن، در سلب تفکر و اندیشه در این رخدادهاست. اگر به تعبیر دکارت، 
بدون  رفتاری  در  هست#  این  اکنون  است،  هست#  معناگر  اندیشیدن، 
اندیشه، مانند سلف# گرفتن با ساختمان در حال فروپاش# و سوختن، 

تجل# پیدا م# کند. اما موضوع فراتر از آن،«نیندیشیدن» است.
رسانه های تکنولوژیJ# نوپدید، این امJان را فراهم ساخته اند که 
انسان ها با سرعت، در جریان اطالعات قرار گیرند و به تعبیر مشهور 
مT لوهان، جهان را به دهJده ای بدل ساخته اند که هر واقعه و رویداد، 
بالفاصله در گستره  گیت# پخش م# شود، اما به رغم شناور بودن در 
اقیانوس# از اطالعات و داده ها، که به مدد شبJه های اطالعات#، پیوسته 
در حال گسترش هستند، عمق و ژرفایی در این انبوه اطالعات وجود 
ندارد و بخش بزرگ# از مردم، تبدیل به مصرف کنندگان# منفعل و بدون 
اندیشه  شده اند که بدون تجزیه و تحلیل، صرفاً به بلعیدن داده ها اکتفا 
م# کنند. در واقع، این رسانه های نوپدید هستند که به جای انسان ها 
م# اندیشند و حت# مبادرت به خلق اندیشه م# کنند –گاه این نقش، 
جنبه  طنز پیدا م# کند، نگاه کنید به نقل قول های منسوب به شریعت#، 
پناه#، کوروش، و غیره در فضاهای موسوم به مجازی ، که هر کدام 
تالش برای بازنمایی و بازسازی واقعیت هایی آرمان# بر مبنای آرزوهای 
سرکوب شده و فروخفته در ساحت های گوناگون دارند. این نوع رفتار 
اجتماع#، به رغم درگیر کردن عامالن کنش در تعامالت اجتماع# و 
فرهنگ#، اما در متن و بطن خود توان بازتابندگ#، تأمل و اندیشیدن را 
از عامالن سلب م# کند. ریزمن، جامعه شناس و استاد علوم ارتباطات، 
نه چندان دور در سنخ شناس# خود عنوان کرده بود که جوامع  زمان# 
مرحله  وارد  درون راهبری،  و  سنت راهبری  دوره های  از  گذر  از  پس 
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دگرراهبری  از  جدید  گونه ای  شاهد  امروزه،  م# شوند.  دگرراهبری 
هستیم که در پرتو فن آورهای تکنولوژیJ# پیوسته تغییر تاکتیT م# دهد 
به عبارت  مردم م# گیرد.  از  را  تأمل و خالقیت  اندیشیدن،  امJان  و 
دیnر، م# توان مدع# شد که رسانه ها و تکنولوژی های رسانه ای نوین 
 #Jخود به تعریف و معناکردن اندیشیدن و خالقیت م# پردازند، که ی
از مهمترین پیامدهایش نیندیشیدن است ‑چرا که «دیnری» به جای 
ما زحمت و مرارت اندیشیدن را متقبل شده است. با الهام از مفهوم 
بازاندیش# گیدنز، فضاهای رسانه ای نوپدید کم وبیش جامعه را درگیر 
قفس آهنین «دگرراهبری» کرده اند و امJان بازاندیش#، تفکر و تأمل را 

از او ستانده اند.
اگر بخواهیم نتیجه ا ی كل# از توصیف ها و مشاهدات رفتار مردم 
چند  به  م# توان  بnیر یم،  نوپدید  ارتباط#  وسائل  مصرف  مورد  در 
نكته  مهم اشاره كنیم. افراد، به و یژه جوانان، به ا ین سمت، سوق پیدا 
م# كنند كه هویت خود را با صورت ها ی نو ین مصرف ا ین فرآورده ها 
به نما یش بnذارند و از ا ین طر یق حت# برا ی خود كسب منزلت کنند. 
ابزارهای  این  از  استفاده  در  فرهنگ#  تأخر  بر  افزون  دیnر،  طرف  از 
نوپدید، م# توان عنوان کرد كه مردم در استفاده از كاالهای فرهنگ#‑

رسانه ای دچار نوع# حالت «آنوم#» هستند و این حالت در بسیاری 
از موارد، و همراه با فقدان اطالعات صحیح و آموزش مناسب برای 
مدیریت رفتار و احساسات، تشدید م# شود. با الهام از توماس تسیه، 
جامعه شناس آلمان#، م# توان گفت بخش عمده ای از مردم در جامعه، 
هنگام رویارویی با حوادث –در مقیاس فردی و جمع#‑ دچار نوع# 
«رها شدگ# فرهنگ#» شده اند؛ یعن# از  یك سو انگاره ها ی فرهنگ# را یج، 
چندان از سو ی آنان مورد پذ یرش نیست، و از سو ی د یnر هیچnونه 
آنان تعر یف  گز ینه/گز ینه هایی نیز برا ی اتخاذ رویه های مناسب برای 
نشده  است. بدیه ی است كه در چنین حالت#، كه هو یت ها ی چندگانه 
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سو ی  از  عملJردها  از  با گستره ا ی  ارتباط  در  اجتماع#  در گروه ها ی 
صورت های  با  را  خود  م# شود،  سركوب  دولت  و  جامعه  خانواده، 
به  آن گرا یش  برآیندهای  از   #Jی كه  م# دهند  پیوند  هو یت  از  د یnر ی 
مصرف كاالها ی رسانه ای در شJل های اجتماع# فعل# است. امروزه، 
با توسعه ی نسبی فرا یند جهان# شدن، تدر یجاً منابع سنت# هوی�ت سازی، 
رو به اضمحالل رفته و عامل های سازنده  هو یت، به منصه  ظهور در 
نهادهای  از  دور  به  د یnر،  است که کنش گران  وضع  ا ین  در  م# آ یند. 
تعیین گر ساختاری چون سنت ها، عرف ها ی را یج، محدود یت هایی که 
از طرف دولت ها اعمال م# شود، خود را به جا ی آن که در  یT «مJان 
اجتماع#» قرار دهند، در «فضایی اجتماع#» م#  یابند و از ا ین رهnذر 
به نحوی زیست مند، به تجربه  مدرنیته م# پردازند. در واقع، همان گونه 
كه ا ینترنت از طر یق شیوه هایی چون اتاق ها ی گپ و گفت وگو، افراد 
متفاوت و متعلق به فرهنگ ها و جوامع گوناگون را به  یJد یnر پیوند 
دارد  را  توانمند ی  ا ین  نوپدید،  رسانه های  فرهنگ#  مصرف  م# دهد، 
ا ین حالت،  در  دهد.  قرار  اجتماع#  مشابه  محیط ها ی  در  را  افراد  تا 
مصرف فرهنگ#، به عنوان محور تعیین کننده ی «هو یت»، واجد ارزش# 

«نماد ین» و «فرهنگ#» است.
سخن پایان# این که، زندگ# مدرن شهری نیاز به حضور فعال و مؤثر 
نهادهای مدن# و تقویت عرصه  عموم# دارد. افزون بر این، با توجه به 
خالء الnوسازی فرهنگ#، به ویژه در مورد تعهد و مسئولیت‑پذیری 
اجتماع#، تربیت اجتماع#، و رعایت حقوق انسان#، و به منظور فعلیت 
بخشیدن به منابع بالقوه  سرمایه اجتماع#، مثلث سه نهاد دین، آموزش 
و پرورش، و رسانه برای الnوسازی به ویژه در حیطه  عرف و کنش های 

روزمره، اهمیت دارند.




