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به خاطر  به جان ملت و مردم. دردی عمیق  بود  آتش2  آتش پالس5و، 
از دست دادن عزیزان و اندوه2 جان كاه به خاطر ناكارآمدی نهادهای 
ایران.  پوشاك  اقتصاد  از  عظیم  سرمایه ای  رفتن  دست  از  و  مسئول 
سوختن و فروریختن پالس5و، با خود چیزهای زیادی را فرو ریخت. در 
میان گفت وگوهای رایج در شب5ه های مجازی، یك مفهوم و موضوع، 
و  تعریف  مردم؛ مفهوم2 كه محور  از همه خودنمایی م2 كرد:  بیش 
تمجید و حت2 نقد و نكوهش بود. اعضای جامعه، همه با هم در باب 
خودشان گفت وگو م2 كردند، دولت و ح5ومت نیز گاه2 در بحث ها 
حضور داشتند، اما نه در كانون آن. ح5ومت و دولت، این بار بخش 
گاهانه، برای «مردم» و توسط  جدی گفت وگوها نبودند، بل5ه تعمداً و آ
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«مردم» در حاشیه قرار داشتند. به نظر م2 رسد که از میانه های آتش و 
اما بدون  به گونه ای مستقل سربرآوردند،  ویرانه های پالس5و، «مردم» 

توجه به نهادهای فرسودۀ مدیریت2 آن. 
مردم و جامعه، دو مفهوم کلیدی برای فهم اندیشه اجتماع2 و تاریخ 
اجتماع2 محسوب م2 شوند. این دو مفهوم، بیان گر بازشناس2 و تعریف 
امر اجتماع2، به مثابه ساحت2 متمایز از امر سیاس2 و اقتصادی در حیات 
انسان2 اند. عموماً مفاهیم جامعه و مردم، در نسبت با امر سیاس2 و 
اقتصادی تعریف م2 شوند، رعیت و ملت، هر دو از طریق ح5ومت و 
ساختار سیاس2 و رابطه با آن ها تعیین و تعریف م2 شده اند. در تجربه 
ایران2 نیز از اواخر قاجار و دوران مشروطه به این سو، به تدریج شاهد 
ظهور و بروز جامعه، به مثابه متغیر ی کلیدی در تحوالت و تصمیم های 
دوران  این  ط2  اجتماع2،  امر  و  مردم  مفهوم  ظهور  هستیم.  سیاس2 
به شدت متاثر از جریان ها و حوادت سیاس2 بوده که با مشروطه شروع 
و تا انقالب اسالم2 و جنگ و مبارزات سیاس2 و انتخابات ریاست 
جمهوری تداوم یافته است. در همه این دوره ها، مردم و جامعه ایران2، 

در رابطه با امر سیاس2 و در راستای و ذیل آن تعریف شده اند.
تحوالت اخیر نشان داد که امر اجتماع2 و جامعه یا مردم در ایران، 
این صورت جدید  است.  استقرار  و  تکوین  در حال  دیnر  به گونه ای 
گاهانه و  امر اجتماع2، فارغ از سیاست و حت2 در تفکیo و تمایزی  آ
عامدانه از سیاست، در حال ش5ل گیری است. به عبارت دیnر، مفهوم2 
اجتماع2 در حال ش5ل گیری و  و  به شیوه ای مردم2  نام «مردم»،  به 
استقرار است و به نظر م2 رسد این صورت بندی جدید جامعه ایران2 
را، باید بیش تر تحلیل و واکاوی کرد که چnونه و ط2 چه فرآیندی ش5ل 

گرفته است و چه خصایص و پیامدهایی خواهد داشت.
در جامعه ما، تجربه امر مردم2 از خالل جماعت های خودجوش، 
ظهور و بروز یافته است. مقوله «مردم»، بیش از هر چیزی از خالل 
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مقاطع حساس و بحران های خاص ش5ل گرفته است. این لحظه های 
ناب خلق مجدد جامعه و مردم، لحظات2 بوده که ساختارهای قدرت و 
نظم به تعلیق درآمده  و مردم در ش5ل ناب غیر سیاس2 (بدون نسبت 
ابزاری و یا وابستگ2 امر سیاس2) تجل2 پیدا کرده اند. این لحظه های 
آن ها شاهد خلق جامعه و مردم هستیم، لحظات2 اند که  معلق که در 
خودجوش بوده، مردم بر اساس شباهت ها و بدون توجه به سلسله مراتب 
منزلت2 با هم هستند و دیnری خواه2 مبنای تعامالت میان آنان است. 
آن چه که در جشن های مردم2 خودجوش دیده ایم،  شاهدی است بر این 
مدعا، اما تجربه مردم از خویشتن اجتماع2 خودشان، عموماً در قالب 
حوادث خوشایند و شادمانه بوده، و البته معموالw در فضایی کوتاه مدت 

و مقطع2 هم رخ م2 داده است. 
زندگ2  تعلیق های  کلیدی ترین  از  ی25  پالس5و،  ساختمان  فاجعه 
روزمره و تجربه مردم بودن است. جایی که بر خالف تجارب قبل2، 
اجتماع2،  و شب5ه های  رسانه های مجازی  عاملیت گسترده  به واسطه 
حضور مردم نه به واسطه رسانه هایی  مانند صدا و سیما با مالحظات و 
محدودیت های خاص، بل5ه به واسطه خود مردم و گزارش های مستقیم 
به واسطه  باهم بودن مردم2،  این تجربه  آن که  از همه  بود. مهم تر  آنان 
فضای مجازی، یo تجربه تعامل2 مستمر بود. تجربه ای که گفت وگوی 
پیوسته ای میان مردم بر سر مسئله، ابعاد آن، تحلیل و علت یابی رخ داده 
و در حال رخ دادن است. فاجعه پالس5و، ویژگ2 های خاص دیnری 
نیز داشت که نمونه های مشابه آن را فقط در جنگ م2 توان یافت که 
دیnران  فدای  قهرمانانه،  ش5ل2  به  مردم،  جنس  از  آدم هایی  آن،  ط2 
سرمایه  عزیزترین  لحظه ای که  مقدس.  مرگ  با  مواجهه ای  شده اند، 
جامعه ‑جان اعضایش‑ فدای امر اخالق2 بزرگتری م2 شود؛ جایی 
که جامعه، با  لحظه ناب بودن خویش مواجه م2 شود، به عبارت دیnر، 
اصل2 خویش  با سرمایه  و خاص كه جامعه  ناب  بسیار  لحظه ای  در 
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مواجه شده، شاهد  اعالء  اخالق2  ارزش های  و  اعضایش  یعن2 جان 
ظهور مردم به مثابه عاملیت2 خودبنیاد و منفك از سیاست و اقتصادیم. 
لحظه ای آستانه ای، بین نظم روزمره به تعلیق درآمده تا نظم پسین2 جدید 
آینده، دوره هاویه ای كوتاه مدت ناش2 از تعلیق نمادین همه چیز هستیم؛ 
تعلیق2 كه به واسطه آتش و سقوط و فروریزی پالس5و حاصل شد. در 
مقوله  و خود  مردم2  آستانه ای است كه وجدان جمع2  موقعیت  این 

مردم، تكوین یافته و مستقر م2 شود. 
در این لحظات تکوین جامعه و استقرار آن ‑آن گونه که از خالل 
فاجعه پالس5و شاهد آن بودیم‑ با نوع2 فوران احساس جمع2 و غلیان 
وجدان جمع2 مواجه هستیم. به همین دلیل در این شرایط با رفتارهای 
است  لحظه  این  در  روبروییم.  متنوع2  و هیجان2  احساس2، عاطف2 
که جامعه، خویشتن را کشف م2 کند و به تعبیری برساخته م2 شود و 
جامعه و مردم نسبت به خودشان و دیnر نهادهای سیاس2 و اقتصادی، 
عاملیت2 خودبنیاد را به نمایش م2 گذارند. در بنیان مفهوم جامعه، این 
دوگانگ2 را م2 توان دید. مردم در مفهوم جمع2 اش یا جامعه، توسط 
اعضایش خلق م2 شود و سپس بر همان خالقان خویش اثر م2 گذاردغ 

یo جریان توأمان2 از خلق جامعه و مردم.
مهترین ویژگ2 تجربه و مردم ایران از خالل فاجعه پالس5و آن بود 
که مردم خودشان را در تمایز با حاکمیت، کشف کرده اند، مردم و امر 
اجتماع2 در نسبت با خودش تعریف شده است، نه در نسبت با سیاست 
و قدرت؛ کشف این که جامعه با نهادهای فرسوده مواجه است. خشم 
جامعه در واکنش به این فاجعه نیز از دل تجربه این ناکارآمدی نهادی 
و بی مسئولیت2 ش5ل گرفته است. در هیچ کدام از تحلیل های مردم2، 
کس2 از نهادهای دولت2 دفاع نکرده است. مردم به تجربه آموخته اند 

«مسئولیت » در مواقع رخداد بحران ها، مفهوم2 ناکارآمد است.
برای  منظم2  اجتماع2  و  فرهنگ2  سیاست گذاری  ایران،  در  ما 
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فرصت دادن به مردم ‑تا این که خودشان را تجربه و تربیت کنند و 
و  فرهنگ2  سیاست گذاری های  قاعده  تنها  نداشته ایم.  دهند‑  تعال2 
اجتماع2، برساختن مردم در نسبت شان با امر سیاس2 و در خدمت آن 
است. به همین دلیل کشف جامعه و برساخته شدن مردم، به شیوه ای 
تجربی و خودجوش و توسط خود مردم در حال رخ دادن است. به 
عبارت دیnر از طریق فرآیند آزمون و خطا، و با هزینه بسیار زیاد، مردم 
ایران خودشان را کشف م2 کنند،  چون نهادهای متول2، آن ها را همیشه 
ذیل امر سیاس2 خواسته اند و ساخته اند. گاه2 این استقالل یابی مفهوم 
مردم و جامعه از سیاست، برای مردم ایران بسیار گران و پر هزینه است، 

اما به واسطه هزینه سنگین است که اثرگذاری باالیی دارد.
در نقدهای موجود به رفتارهای منف2 مردم (سلف2 ها و ازدحام ها) 
این رفتارهای  آن است که  بحث های بسیاری درگرفت. مسئله اصل2 
منف2 در مقابل رفتارهای مثبت، چندان معنادار نیست، ضمن آن که 
رفتارهای مدن2 الزم و بایسته برای چنین موقعیت هایی، پیش تر به مردم 
آموزش داده نشده است، لذا بروز الnوهای رفتاری غلط در بحران ها، 
ناش2 از فقدان آموزش الnویی درست بوده، آن هم در شرایط2 که تنها 
راه اصالح، مواجهه با رفتارهای غلط در عمل است، لذا تجربه فاجعه 
پالس5و، گام2 مهم در فرهیخته کردن مردم و تعال2 رفتارهای مدن2 
برای مواقع بحران2 است. بعید به نظر م2 رسد، مردم از این به بعد، با 
آدم هایی که در زمان بحران، به فکر سلف2 گرفتن و خودنمایی باشند، 
همnان  بر  خودخواهانه،  رفتار  این  قبح  باشند.  داشته  مثبت2  برخورد 

آش5ار شده است.
و هیجان2  واکنش های عاطف2  در  مرتبط  نهادهای  مواجهه  نحوه 
بر  است  شاهدی  بود که  دیرهنگام  حضور  نوع2  نیز،  بحران  این  به 
ناکارامدی بیش تر آن ها. بسیاری از این نهادهای رسم2، اعالم کرده اند 
که همه کارهای این قربانیان خارج از نوبت، با جبران های فوق العاده 
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مسئول که  نهادهای  است که  آن  نشانگر  امر  این  شود.  انجام  و.... 
مسئولیت مدیریت بحران را دارند، درست عمل نکرده اند.

استقرار  و  خلق  در  ناب  لحظه ای  پالس5و،  فاجعه  م2 توان گفت 
 oجامعه، امر اجتماع2 و مردم ایران2 فارغ از تعلق سیاس2، بل5ه حول ی
امر اخالق2 و معطوف به نفس جامعه بوده است. مردم هرچه بیش تر 
م2 فهمند که در نسبت با بحران ها، پناه2 جز خودشان ندارد، مردان2 
از جنس خودشان باید هزینه آتش ناکارامدی نهادهای غیر مسئول را 
بدهند، قهرمان ها باید با جانشان هزینه کنند، و سیاست فرسوده، در 
حال فرار از مسئولیت و حت2 فرار از بازشناس2 مقصران این حادثه، 
دائماً به دنبال خودشیرین2 های تلخ و بی مزه خویش باشد. مردم، کم کم 
آموخته اند که باید خودشان به حال خودشان فکر کنند،  اما گام بعدی 
که  بیاموزند  مردم  آن گاه كه  باشد.  بلوغ  در جهت  مرحله ای  م2 تواند 
نهادها،  بی آنکه فرصت فرافکن2 داشته باشند،  مسئول جان ازدست رفته 
مردم هستند، پرسشnری از این نهادها شروع شود. آنگاه است که به 
نظر م2 رسد شاهد بلوغ2 بیش تر در وجدان جمع2 جامعه ایران2 باشیم. 
سال هاست، مردم در بی کفایت2 نهادها م2 سوزند ( نگاه2 به آمارهای 
ماشین های بی کیفیت تولید مل2 که جان مردم قربان2 بی کفایت2 مدیران 
نظر  به  اما  مسئله)،   این  بر  است  مویدی  م2 شود،  خوردرو  صنعت 
م2 رسد، خلق جامعه و مردم غیرسیاس2،  گام2 مهم در تحمیل مفهوم 
مسئولیت و پاسخ گویی بر نهادهایی است که همیشه از این امر طفره 

رفته اند.




