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فاجعه پالس6و که در مقابل دیدگان مردم و دوربین های تلویزیون! رخ 
داد، به سرعت به «مسئله ای مل!» بدل شد. از جمله بحث های مناقشه 
برانگیز، سهم و مسئولیت «مردم» در بروز این حادثه بود. نویسندگان! 
در داخل و خارج بالفاصله نقد مردم را آغاز کردند و کسان دیOری به 
آنان پاسخ گفتند و نقدهای گروه نخست را اغراق آمیز و غیرمنصفانه 
به شمار آوردند. این نوشته م! کوشد بر این مجادالت پرتو افکنده و 

حداقل در تحریر محل نزاع، روشن گری کند.
برخالف آن چه در برخ! نوشته ها تکرار م! شود، پالس6و پیش از 
فروریختن، بیش از آن که نمادی ویژه و حامل معناهای تاریخ! باشد، 
صرفاً ساختمان! مشهور بود. آن چه ناگهان تاریخ فراموش شده پالس6و 
را زنده کرد و این بنا را به نمادی از گذشته پر تناقض و نشانه ای از 
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اکنون نابسامان بدل ساخت، همان لحظه فروپاش! و سپس برانگیختن 
این حادثه بود.  بر  بارشده  انبوه معناها و تفسیرهای  توجه عموم! و 
بدین ترتیب، همچون حوادث مشابه، تعیین علل و دالیل و مسببان 
و مقصران این حادثه، وجه! بس مهم و حیات! یافت. سیاهه متهمان 
را شامل  قوای مختلف  آن، که  اعم  طوالن! است: دولت (به معنای 
و  ایران!»  «فرهنگ  ایران!»،  «سرمایه داری  ایران!»،  «تجدد  م! شود)، 

البته «مردم».
آن که مصداق واژه  از  برای نقد «مردم» ‑اعم  ظاهراً دالیل کاف! 
«مردم»، کسبه پالس6و باشند یا شاهدان خیابان!‑ وجود دارد. کسبه 
پالس6و به هشدارهای پیشین توجه! نکرده و حت! ام6انات اطفای 
حریق را تدارک ندیده بودند. مردم حاضر در خیابان نیز به آمبوالنس ها 
راه نم! دادند، محل حادثه را به میدان نمایش خویش بدل ساخته بودند و 
با فاجعه، سلف! م! گرفتند. ریشه این رفتارهای مردم، گاه تا گذشته های 
دور جامعه و فرهنگ ایران ردیابی و در البه الی کتاب تاریخ، جستجو و 
گاه به عوامل نزدیt تر نسبت داده م! شود. مثالr گفته م! شود که فقدان 
شادی های دسته جمع! و مناس6! و محدود بودن تجربه نمایش خود یا 
خود بیان گری، «مردم» را به گیج! و سردرگم! در چنین موقعیت هایی 
مبتال م! کند. این نوشته در پی تقدیس مردم یا حت! تبرئه آنان نیست. 
بل6ه تنها م! کوشد با ذکر تأمالت! چند درباره مفهوم «مردم»، نسبت به 
استفاده گزاف! و نامنقح از آن در پاره ای مباحث جاری در حوزه عموم! 
تذکار دهد. هدف این نوشته، نشان دادن این دقیقه است که چطور ابهام 
این مفهوم ‑در هر دو سوی منتقدان و مدافعان‑ به کاربرد دل بخواه! 
و غیرتحلیل! آن از جمله در نمونه پالس6و منجر شده است. م! توان 
انتظار داشت در حوادث یا رخدادهای مناقشه انگیز بعدی، از انتخابات 
گرفته تا رفتار تماشاگران فوتبال، دوباره بازار تقدیس یا تقبیح «مردم» 
داغ شود. این نوشته در چارچوب فرم! قطعه وار، م! کوشد به اختصار 
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نکات! را در این مورد یادآوری کند.
ی?. «مردم» در معنای جدید آن با سیاست مدرن گره خورده است. 
چنان که نظریه پردازان سیاس! استدالل م! کنند، بخش مهم! از منازعه 
در سیاست مدرن بر سر بازنمایی مفهوم «مردم» بوده است. دولت ها و 
احزاب و گروه های سیاس! مختلف از راست تا چپ، خود را به روایت! 
از مفهوم مردم متصل م! سازند. این مردم یا همان کسان! هستند که 
ما به نمایندگ! از آنان ح6ومت م! کنیم یا کسان! که ما به نمایندگ! از 
آنان مبارزه م! کنیم یا کسان! که  تبلور خواست آنان هستیم و غیره. به 
این ترتیب، معنا بخشیدن به این «دال ته!»، عنصر برسازنده سیاست 

مدرن است. 
دهه های گذشته  در  مردم  نقد  از  مشهوری  بسیار  نمونه های  دو. 
به  روشن فکران  واکنش  تا  شاملو١  مشهور  شعر  از  است؛  شده  ثبت 
پیشینه ای  ایران  در  مردم  نقد  اما  مهوش،  تشییع کننده  جمعیت  انبوه 
طوالن! تر دارد و تقریباً هم زاد با پدیدار شدن «مردم» به مثابه سوژه های 
مدرن سیاست در ایران است. رساله جالب توجه احمد مجداالسالم 
کرمان!، «تاریخ انحطاط مجلس»،٢ ی6! از  نمونه های مهم است. او 
که از مصلحان زمانه خود و از بازیOران عصر مشروطه خواه! به شمار 
م! آمد، در تحلیل «ش6ست مشروطه» بر «جهالت» و «خود محوری» 
مردم مشروطه خواه تأکید م! گذارد. این رساله، صرفاً ی6! از نمونه هایی 
است که نشان م! دهند «نقد مردم» در ایران قدمت! به اندازه خود «مردم» 

دارد. 
سه. در ایران کاربرد مفهوم «مردم» به عنوان اسم مستعار خواسته های 

١. «با چشم ها  ز حیرت این صبح نابجای/ خش6یده بر دریچه خورشید چارتاق/  بر تارک 
سپیده این روز پا به زای/  آزاد کردم از  زنجیرهای خواب/   فریاد برکشیدم:  اینک چراغ 

معجزه، مردم ...»
٢. مجداالسالم كرمان ی، احمد(١٣۵١) تار یخ انحطاط مجلس، اصفهان: انتشارات دانشOاه 

اصفهان.
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در  جامعه شناسان  از  ی6!  وقت!  است.  شده  رایج  گروه ها،  و  افراد 
از «خودمداری» مردم در ماجرای پالس6و سخن  برنامه ای تلویزیون! 
گفت، برخ! نویسندگان به این تحلیل حمله و از «مردم» دفاع کردند. 
م! توان حدس زد که مثالr اگر حاضران در اطراف ساختمان فروریخته 
پالس6و، شعارهای سیاس! نامطلوب از منظر آن دسته از نویسندگان سر 
م! دادند آنان دیOر «مردم» نبودند، بل6ه ذیل القابی چون آشوب گر یا 
فرصت طلب، از جرگه «مردم» خارج م! شدند. این برخورد به هیچ رو 
به این یا آن محفل سیاس! منحصر نم! شود، بل6ه طیف های وسیع! 
از جریان های سیاس! و حت! روشنفکری ایران در مواجهه با «مردم» از 

همین الOو تبعیت م! کنند. 
چهار. برخالف مدعای برخ! محافل فکری و سیاس! در ایران، 
نقد مردم پدیده ای نیست که «خارج نشینان» یا «روشن فکران متفرعن 
داخل!» باب کرده  باشند. مهم ترین منتقدان «مردم»، خودِ مردم هستند. 
همه ما در کوچه و خیابان و در تاکس! و مترو با این عبارات مواجه 
مردم» هستیم. گویی  «ما  یا مقصر  مردم هستند  م! شویم که: مقصر 
همه احساس م! کنند که چرخ امور، آن چنان که باید نم! چرخد و خود 
را در آن سهیم م! دانند. استقبال از کتاب هایی که در نقد فرهنگ و 
مسئله  همین  از  وجه!  م! شوند،  نگاشته  ایرانیان  خلقیات  و  اخالق 
است. در همین ماجرای پالس6و نیز «مردم»، خود منتقد مردم بودند. 
حجم زیادی از نقدهای فضای مجازی و بحث های فضای واقع!، به 
نقد مردم اختصاص یافت. طبعاً، منتقدان خود بخش! از همین مردم 

هستند.
به شمار  «پوپولیسم»  مبنای  مردم،  برانگیختن  و   tتحری پنج. 
م! آید، اما «برساخت پوپولیست! مردم» فقط به عرصه سیاست محدود 
ورزش6اران  و  هنرمندان  میان  در  را  برخورد  این  از  ش6ل!  نم! شود. 
ایران! نیز م! توان یافت. آنان، همواره انگیزه و علت وجودی و مبنای 
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مشروعیت فعالیت های شان را به «مردم» نسبت م! دهند، اما اگر فردی 
یا  منتقدان  آن گاه  برخیزند،  ایشان  نقد  به  مردم،  همین  از  افرادی  یا 
معترضان به اش6ال مختلف و با برچسب های متنوع ـ بی اطالع، فاقد 
گاه، تماشاگرنما، مغرض، تحریt شده توسط این و آن  تخصص، ناآ
ـ از جرگه «مردم» خارج و صالحیت نقد و اعتراض از ایشان سلب 
م! شود. گاه نیز چه در سیاست و چه در حیطه های دیOر، «مردم» همان 
تائید  را  ما  نشان! هستند که صالحیت و عظمت  و  بی نام  توده های 
م! کنند. آنان را بزرگ م! داریم تا بزرگ منش! خویش را نشان دهیم. 
گذشته از مصادیق بارز سیاس!، کتاب «این مردم نازنین» نوشته رضا 
کیانیان، نمونه خوبی از این برخورد پوپولیست! و از باال و سرشار از 

خودشیفتگ! با مقوله سیال و لغزان مردم است.
شش. روی6رد نظری دیOری که مفهوم مردم در آن برجسته م! شود 
و در ایران هواداران! دارد، «چپ نو» است. در این روی6رد، «مردم سوژه 
جمع! یt فرآیند سیاس! است که به ش6ل پرفورمتیو ساخته م! شود»١. 
اباذری درباره  بر سخنان یوسف  نقد مراد فرهادپور  تعبیر مبنای  این 
مرگ پاشایی قرار گرفته است. فرهادپور، اباذری را به دلیل «برداشت 
جامعه شناخت! از مردم» نقد م! کند. در این نگاه، مردم برپایه خواست! 
ترتیب  این  به  و  با یt رخداد، موجودیت م! یابند  پیوند  سیاس! در 
 rجماعت! که در اطراف پالس6و راه آمبوالنس ها را بند آورده بودند، اصال
«مردم» محسوب نم! شوند که نقد رفتار آنان را نقد «مردم» تلق! کنیم. 
این تحلیل، البته مبتن! بر نگاه رو به پس (روایت رویدادهای دیروز 
از منظر عالیق امروز) و مستعد برداشت سلیقه ای از مردم است: این 
مالک ها و ارزش های ماست که تعیین م! کند، آیا جمعیت! که گرد فالن 
خواست، جمع شده اند «مردم» هستند یا خیر؟ مثالr آیا جمعیت عظیم! 
فقید مجمع تشخیص مصلحت شرکت  رئیس  تشییع  مراسم  در  که 

١.  فرهادپور، مراد(١٣٩٣) گفتگو با نشریۀ ایران فردا، دور جدید، شمارۀ ٩، بهمن ١٣٩٣.
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کردند «مردم» بودند یا نه؟
هفت. به رغم آن که روی6رد اخیر «دید جامعه شناخت!» از مردم را 
بیهوده م! داند، اما در یt نکته با آن توافق نظر دارد. در سنت هایی از 
جامعه شناس! و علوم سیاس! نیز مفهوم مردم، همچون کلیت! یt دست 
آن  به  بیشتر  پیشین که  روی6رد  برخالف  اما  م! شود.  شمرده  مردود 
م6انیزم سیاس! نظر دارد که جمعیت را به «مردم» بدل م! سازد، این جا 
به هر حال «مردم» ابژه مطالعه و آنالیز است. به یt معنا در جامعه ای 
به سان  «مردم»  از  نم! توان  به سادگ!  نه هرگز، الاقل  اگر  ایران  چون 
کلیت! یt دست سخن گفت. در واقع، به جای «مردم» با «مردم ها» 
روبرو هستیم. گروه ها و طبقات و اقشار و جماعت های مختلف ‑و 
گاه سیال و مقطع!‑ که خواست ها و مطالبات مختلف، آنان را گرد 
هم م! آورد. آنان جز در مواردی نادر، ذهنیت و کنش ی6سان! ندارند و 
حت! آن جا که توده عظیم! از «مردم» جمع م! شوند، نم! توان به سادگ! 

خواست و انگیزه ی6سان! را به آنان نسبت داد. 
حادثه،  این  از  پیش  بازگردیم. کم!  پالس6و  حادثه  به  هشت. 
در  مردم  از  میلیون!  و شماری  درگذشت  رفسنجان!  آیت ال�ه هاشم! 
مراسم تشییع او حاضر شدند. ظاهراً این حضور چنان خیره کننده بود 
که محافل سیاس! مختلف برای مصادره آن و تحمیل معناهای مورد 
نظر خویش بر این حضور گسترده تالش کردند. برخ! نخبOان سیاس!، 
«استانداردهای  با  مراسم  این  در  را  ی6دیOر  با  مردم  مدارای  و  رفتار 
برابر دانستند. چند روز بعد، رفتار مردم در واقعه پالس6و،  سویس» 
دست مایه نقدهای خشمOینانه شد. به راست! در این فاصله چه اتفاق! 
افتاده بود؟ آیا تفسیرها از ماجرای قبل! نادرست بودند؟ یا این مردم 
همان مردم چند روز پیش نبودند؟ یا مردم در موقعیت های مختلف به 

اش6ال مختلف رفتار م! کنند؟ و یا ...  
مسئله، دفاع از رفتار مردم نیست. روشن است که رفتارهایی از نوع 
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یا واقع!، تماشای  فحاش! دسته جمع! و گسترده در فضای مجازی 
مراسم اعدام در سحرگاهان در حال تخمه ش6ستن و یا سلف! گرفتن 
دیوانه وار در هر مراسم و مناس6!، سزاوار نقد تند و بی پرده هستند. 
زندگ!  در  «مردم»  از  بسیاری  یا  برخ!  خودمحوریِ  و  فرصت طلبی 
اجتماع! نیز انکارناپذیر است. یافتن زمینه ها یا توجیه چنین رفتارهایی 
به چنین  ناگزیر  به دالیل!  یا  ندیده اند  آموزش  مردم  این که   rنیز ‑مثال
رفتارهایی کشیده م! شوند و نظایر آن‑ اگر ساده انگاری نباشد، اصل 

مسئله را هم تغییر نخواهد داد.
اما  است،  اجتناب ناپذیر  حت!  و  مهم  و  ضروری  مردم،  نقد  نه. 
نم! توان هر زمان که مردم مطابق میل ما رفتار کردند، آنان را ستایش 
کرد و هر موقع که کنش هایشان انتظار ما را برآورده نساخت، ناگهان 
آنان را به باد انتقاد گرفت. مهم تر از هرچیز نوع تحلیل ماست: مردم را 
چOونه تعریف  و رفتارشان را چOونه تحلیل م! کنیم. از چه موضع! 
آنان را نقد م! کنیم و اصالr خود ما در کجا ایستاده ایم؟ سهم دولت 
نمونه خاص  در هر  این که  و  میزان است؟  به چه  ما  نقد  در  و ملت 
باید این سهم را بازخوان! کنیم. باید به یاد داشته باشیم که دولت و 
ملت، آن قدرها هم مجزا و منفصل از ی6دیOر نیستند. دولت، هم زمان 
اما طبعاً این بدان معنا  «جزئ! از جامعه و جدای از جامعه» است١، 
نیست که مسئولیت این دو برابر است. به عنوان نتیجه ای انضمام! تر 
از این بحث و این که چOونه دولت و ملت ‑که هیچ کدام در ایران 
م! توان  م! شوند،  مرتبط  هم  به  نیستند‑  همOن  و  یt دست  امروز 
و  آسیب پذیر  ما دست گذاشت. ساختمان های  امروز  مهم  مسائل  بر 
غیراستاندارد و بحران محیط زیست و معضل رفتارهای ترافی6!، سه 
مصداق متفاوت از این مسائل هستند. حل کردن نسبی هر سه موضوع، 

١. میOدال، جوئل(١٣٩۵) دولت و جامعه، ترجمۀ محمد تق! دلفروز، تهران: کویر : ص 
.٣۵۶
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به آمادگ! دولت و ملت برای پرداخت هزینه آن ها بستگ! دارد. سهم 
دولت (به معنای کل هیئت حاکمه) در پدیدآوردن این مسائل بیشتر 
است و طبعاً در حل آن ها نیز مسئولیت دولت، فزون تر م! شود، اما 
مردم نیز باید سهم خویش را از هزینه حل این مسائل بپردازند. در هر 
کدام از این نمونه ها، هر راه حل بنیادی و مؤثر، سخت! ها و تنگناهایی 
را هم بر مردم تحمیل م! کند. مثالr گفته م! شود که بخش! از راه کار 
حل معضل خشt شدن دریاچه ارومیه، کاهش سطح زیر کشت حوزه 
این دریاچه است که به معنای بی6ار شدن بخش! از کشاورزان خواهد 
بود (که همین حاال نیز مش6الت فراوان! دارند). در دو نمونه دیOر نیز 
هر نوع برنامه ریزی کارآمد، الجرم مش6الت! را هم در پی خواهد داشت 
که مردم باید با آن ها دست و پنجه نرم کنند. آیا مردم در لحظه فعل!، 
آمادگ! پرداخت چنین هزینه هایی را دارند؟ به نظر نم! رسد. راه حل 
چیست؟ مم6ن است پاسخ، نقد مردم یا آموزش آنان باشد، چنان که 
در موضوع پالس6و بارها گفته شد، اما واقعیت این است که عوامل 
انتقادی  نوشته های  برخ!  مضمون  برخالف  هستند.  دخیل  مهم تری 
درباره حادثه پالس6و، اصال مسئله این نیست که ملت از دولت عقب تر 
است یا برعکس١؛ مسئله این است که مردم در بسیاری موارد، خود را 
ناتوان از تغییر موقعیت م! دانند، مثالr مردم در توان خویش نم! بینند 
که خانه هایشان را از روی گسل های شهر تهران به جای دیOری منتقل 
کنند. نکته کلیدی این است که دولت هم راه حل جامع! برای حل این 
مش6الت ندارد. اصالr دولت (در همان برداشت! که پیش تر گفته شد) 
یt دست نیست، حال آن که حل مش6الت مختلف کشور ‑صرف نظر 
از آن که برای برخ! مش6الت، مم6ن است حت! در افق دراز مدت 
هم راه حل! متصور نباشد‑ نیازمند بسیج منابع عموم! کشور توسط 
١.  نگاه کنید به نوشتۀ محمدرضا نی6فر،«دولت ضعیف، ملت قویـ  نمونه پالس6و»، این مقاله 
که بر مبنای ایده مسئول بودن مردم در قبال حادثه پالس6و در فضای مجازی منتشر شد، نقدها 

و واکنش هایی را برانگیخت.



حادثه پالس!و و مظنونان همیش23: «مردم»  |  ٢۶٩

ساخت سیاس! و همراه! و همOام! بخش های مختلف هیئت حاکمه 
و در کنار آن، وجود دولت! چاالک و کارآمد است. در ماجرای پالس6و 
یا مثالr مسئله فساد اقتصادی و در تقریباً در هر مسئله مهم دیOری، 
از  مچ گیری  دل مشغول  بیشتر  سیاس!،  ساخت  مختلف  بخش های 
تا حل مسئله. سرمایه اجتماع!  بدنام کردن رقیب هستند  ی6دیOر و 
این  نهادها نیز نزد مردم چندان باال نیست و بنابراین حت! اگر خط مش! 
جامع! نیز برای حل مسائل ارائه شود، ترغیب مردم به مشارکت در 
آن ها دشوار خواهد بود. گذشته از آن که امروز دولت ها در جوامع غربی، 
صرفاً به واسطه آموزش یا جلب اعتماد عموم! نیست که شهروندان 
را به ایفای وظایف شهروندی شان وام! دارند، بل6ه انواع تکنیt های 
ح6ومت مندی و تکنولوژی های شهروندی در این میانه دخیل هستند؛ 
آن ها و  از  انتقاد  به  رادی6ال  تکنولوژی هایی که متفکران  تکنیt ها و 
افشاگری علیه آن ها م! پردازند، اما در ا�عمال انضباط اجتماع! موثر 

هستند.
به این ترتیب، نقد مردم یا دفاع از آنان، هیچ کدام از حیث راه گشایی 
برای برون شد از بحران های متعدد جامعه ایران!، ارزش تحلیل! چندان! 
ندارند، مOر آن که در نسبت با به یt وضعیت معین و واقعیت عین!، 
نوشته های  در  چیزی که  همان  یعن!  شوند،  توجیه  و  صورت بندی 

بی شمار درباره پالس6و، کم تر به چشم م! آمد. 




