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وقت* قرار شد این جستار را بنویسم، ترجیح م* دادم دربارۀ بعد دی#ری 
از حادثه بنویسم، احتماال? چون برخ* جنبه های رفتار فردی و جمع* 
فراموش کنم.  را  آن ها  دارم  میل  بود که  نازیبا  به حدی  حادثه  این  در 
روزهای  وقایع  اساس  بر  مل*  منش  دربارۀ  نوشتن  به  ورود  از  پرهیز 
اخیر، شاید مPانیسم دفاع* کس* است که تالش دارد تعمیم های ناروا 
یا بیش تعمیم١ ویژگ* های منف* به منش مل* ایرانیان را از توصیف و 
تعمیم های معتبر جدا کند. اما جلوه هایی بدیع و سرشار از زیبایی نیز 
در همین حادثه وجود دارد و واقعاً این حوزه به قدری پیچیده است که 
نم* توان به سادگ* دست به قلم برد و از گزند تعمیم ناروا در امان ماند.

کار اصل* من در حوزۀ منش مل*، تبارشناس* توصیفات موجود از 

1. Overgeneralization
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ویژگ* های ایرانیان بوده است. به طور خالصه، این که توصیفات ارائه 
شده از ویژگ* های ایرانیان چ#ونه حاصل شده اند، بر چه مبان* استوارند 
غالب  بود که  این  نتیجه  م* کنند.  زیست  در کدام فضای گفتمان*  و 
توصیفات موجود، به ویژه آن ها که اسم و رسم* بر هم زده اند و در متون 
«خودشرق شناس*»  گفتمان  در  م* توان  را  م* شوند،  یافت  پرطرفدار 
اصل*  پی رنگ های  است که  خودشرق شناس*، گفتمان*  داد.  جای 
خود را از توصیف و تحلیل هایی م* گیرد که شرق شناسان١ از شرق 
به دست داده اند. به بیان دی#ر، خودشرق شناس* به نوع* تکرار گفتمان 
ویژگ* های  از  برخ*  شرق* ها.  خود  زبان  از  اما  است  شرق شناس* 
گفتمان شرق شناس*٢، یا شرق شناس* متعارف، عبارتند از: بیش تعمیم 
وقایع  مورد  در  توارث.من  و  تکرار  و  ثبوت،  اغراق،  ناروا،  تعمیم  یا 
حادثۀ پالسPو نیز به توصیف* که ط* این حادثه از منش مل* ایرانیان 
از  ویژگ* هایی  یا  ویژگ*  پی کشف  در  و  م* پردازم،  است  ارائه شده 

ایرانیان بر اساس رخدادهای این حادثه نیستم.

روایت پالس!و از عینک منش مل0
در  حریق  وقوع   ١٣٩۵ ماه  دی   ٣٠ پنجشنبه  صبح   ٧:۵٩ ساعت 
ساختمان پالسPو به آتش نشان* اطالع داده شد. در پی آن بیش از ٢٠٠ 
آتش نشان در قالب ١٠ ایستگاه به محل اعزام و موفق به اطفای حریق 
شدند، اما دقایق* بعد دوباره حریق شعله ور شد و ساختمان در ساعت 
١١:١۵ فروریخت. در میانۀ حریق، برخ* کسبۀ پالسPو وارد ساختمان 
شدند تا حت* االمPان اجناس و اسناد خود را از نابودی نجات دهند. 
برخ* ره#ذران و افرادی که در نزدیP* محل بودند نیز خود را رساندند 

١. شامل سیاحان، سیاست مداران، نظامیان و دانشمندان غربی که با اهداف گوناگون در پی 
شناخت شرق بودند و در این میان، به عنوان منظور اصل* یا به عنوان ثمر جانبی آن، توصیفات* 

از ویژگ* های شرقیان ارائه کرده اند.
٢. تحلیل دانش شرق شناس* به عنوان ی~ گفتمان را بیش از همه مدیون ادوارد سعید هستیم.
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آنها نیز وارد ساختمان شدند.  از  تا این پدیده را تماشا کنند، بعض* 
این جستار)  تا لحظۀ نگارش  اما ساختمان (بر اساس قرائن موجود 
ابتدای  از  نه بر سر کسبه و تماشاچیان.  آوار شد،  بر سر آتش نشانان 
حریق، مسئوالن و سیاست مداران به صورت انفرادی و گروه* به محل 
مراجعه کردند تا سهم* در مدیریت بحران یا حداقل ایجاد انگیزه برای 
پیشرفت عملیات نجات داشته باشند، در میان آنها نیز کسان* بودند که 
حضورشان بیشتر جنبۀ تماشاگری و خودنمون* داشت تا این که لزوماً 

حضوری مؤثر، ضروری و کارا باشد.
از«مردم»  رفتار دو گروه  تعقیب م* کنم،  این حادثه  در  آن چه من 
قالب گروه های  در  از مردم، هم کنش گران* هستند که  است. منظور 
حادثه  در  آتش نشان ها  و  سیاست مداران  مسئوالن،  مثل  مشخص* 
درگیر شدند، و هم افراد ناشناس* که واکنش های مختلف* به حادثه 
نشان دادند؛ از حضور در محل و سلف* گرفتن، تا واکنش هایی که در 
نقاط بسیار دور از حادثه نشان داده شد. دو «مردم»ی که بررس* خواهم 
برای  متن* که  آتش نشانان.  و  سلف* گیران  از:  عبارتند  مشخصاً  کرد 
بررس* توصیفات منش مل* انتخاب کرده ام، نظرات ذیل اخباری است 
معان*  به  مردم،  رفتارهای  از  باش#اه خبرنگاران جوان  که وب سایت 

مختلف* که پیش تر ذکر کردیم، منتشر کرده است.

زشت ترین سلف0 ها با ساختمان پالس!و
تهران که  تجاری  و  بزرگ  مجتمع های  از   *Pی پالسPو  «ساختمان 
قدمت ۵٣ ساله دارد روز پنجشنبه دچار آتش سوزی گسترده شد و پس 
از گذشت ساعات* از حضور آتش نشانان در محل، به طور کامل فرو 
ریخت. متأسفانه عده ای از هموطنان به جای همPاری با آتش نشانان 
و عدم تجمع در این مPان ها، به گرفتن عکس های سلف* از این حادثه 
مشغول م* شوند که این اقدامات باعث کندی در روند امدادرسان* به 
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مصدومان م* شود. در ادامه تصاویری از این گونه سلف* های بی موقع و 
آزاردهنده را مشاهده م* کنید١».

از میان نظرات* که مخاطبان در واکنش به این خبر ارسال کرده اند، 
باش#اه خبرنگاران ١۴۵ نظر را منتشر کرده است. برخ* از نظرات* که 
تمایل دارند رفتار آزاردهندۀ سلف* گرفتن چند نفر معدود را به عنوان 

ی~ ویژگ* ایران*، یا همان منش مل*، توصیف کنند را مرور م* کنیم:
ملت ما یPسری هاشون رد دادن ... حیف حرف که بخوای به اینا • 

بزن*.
بی فرهنگ ترین هستیم. فقط ادعای فرهنگ و تمدن داریم. ذره ای • 

فرهنگ و تمدن نداریم.
این خوب حرف زدن و بد عمل کردن به همۀ ملت داره سرایت • 

م* کنه. با هرکدومشون اگه مصاحبه کنند ی~ کتاب حرف خوب 
م* زنند ول* به عمل کردن که م* رسه ...

امان از فرهنگ بی فرهنگ*!• 
چه •  نم* دونن که  هنوز  ما  مردم  هست که  تأسف  باعث  واقعاً 

کارهایی رو در چه مواقع* نباید انجام داد!!!
واقعا جای تأسف داره. از ی~ طرف همه خودشون رو عاقل و • 

روشنفکر تصور م* کنند و از طرف دی#ر همانند انسان های اولیه 
رفتار م* کنند.

به چه •  االن  هستند  متمدن  فرهنگ*  دارای  مردم شان  کشوری که 
فرهنگ* تبدیل شدن. از دنیا خیل* عقبیم. به کجا داریم م* ریم.

مردمان بدِ بی فرهنگ دروغ گویی شدیم. وای بر ما.• 

 .(https://goo.gl/Zn٣٢Il) ١. تیتر و خبر هر دو از وب سایت باش#اه خبرنگاران جوان است
تاریخ انتشار خبر ٢ بهمن ١٣٩۵ ساعت ٠٩:٣٠ بوده است. نخستین نظر ذیل این خبر ساعت 
٠٩:۵٨ دقیقۀ همان روز و آخرین نظر (شمارۀ ١۴۵) ساعت ٠٩:۵١ روز ۴ بهمن ١٣٩۵ 
منتشر شده و پس از آن، تا ساعت ١٢ روز ۵ بهمن که این متن تصحیح شد نظر جدیدی ثبت 
نشده است. م* توان بااطمینان قابل قبول* گفت که پس از این نیز نظر جدیدی برای خبری که ٣ 

روز پیش منتشر شده ثبت یا منتشر نم* گردد.
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فقط م* گیم ٢۵٠٠ سال فرهنگ داریم. این موقع ها معلوم میشه.• 
ی~ عده آدم دارند م* سوزند، آن وقت مردم ما سلف* م* گیرند ... • 

شعور هم چیز خوبی است که بعض* از ما نداریم.
چ* به سر فرهنگ و انسانیت این مملPت اومده؟؟؟؟؟• 
واقعاً متأسفم. جهان سوم* هستیم دی#ه.• 
زیاد جوش نزنید، همه مثل همیم.• 

در مقابل، نظرات* هم وجود دارند که از بیش تعمیم رفتار آزاردهنده 
سلف* گیران به فرهنگ و منش مل* مردم ایران پرهیز داده اند:

این حرفو نزنید. هرچ* باشه اینا هموطنامون هستن ول* متأسفانه • 
یPم ناخردانه عمل کردن و االن هم مطمئنم پشیمونن.

اینا تعداد زیادی نیستن. حاال از چند میلیون چند ده نفرم ازین کارا • 
بPنن، نباید اینو به فرهنگ کل جامعه تعمیم داد.

... ده ها برابر این ابلهان آدم های باشرف* بودند که تا گفته بودند • 
خون الزم میشه در صف اهدای خون بودند. ایران* هستیم و باید 

سع* کنیم همیشه بهترین باشیم.
عزیزان ناگفته نماند کسان* رفتن به مراکز اهدای خون و خون • 

خود را هدیه کردن.
دور •  محل  از  دادن،  خون  بافرهنگ* که  انسان های  نبودن  ... کم 

شدن، یه گوشه وایسادن و اش~ ریختن و دعا کردن. کی~ و نوشابه 
و ساندویچ خونگ* آوردن، از راه های دور واسه کم~ اومدن. با 

خانواده هاشون همدردی کردن.
جمع بندی من این است که در کنار توجه برخ* به پرهیز از تعمیم 
این معدود  رفتار  دارد  تمایل  دارد که  ناروا، همچنین گفتمان* وجود 
این  از  ایران بداند. حال روی دی#ری  سلف* گیران را نمایندۀ فرهنگ 
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چندوجه* را ببینیم١.

باالتر از وظیفه، باالتر از خطر
بار  ی~  پالسPو  ساختمان  است،  نشده  رد  تاکنون  روایت* که  طبق 
برای  برخ* کسبه  اولیه  مهار حریق  از  بعد  اما  م* شود،  تخلیه  کامال� 
یا اسناد مربوط به خود وارد ساختمان م* شوند. طبق  تخلیۀ اجناس 
این روایت غالب، آتش نشان هایی که نهایتاً جان باختند برای نجات 
جان این کسبه وارد ساختمان شدند. این فداکاری آتش نشانان، که به 
موج  تعبیر شده،  و وظیفه شناس*  احساس مسئولیت  از  باالتر  عمل* 
بزرگ* از تحسین و همدل* را برانگیخت، به طوری که هشتگ ها و حت* 
کمپین های بسیاری٢ در حمایت از آتش نشان ها به راه افتاد. شدت این 
همدل* و همدردی به حدی بود که خود، حادثۀ پالسPو را تحت تأثیر 
و  اینستاگرام  مثل  پرطرفدارتر  مجازی  فضاهای  در  عمال�  و  داد  قرار 
تل#رام و در کنش#ری هایی چون طراح* کارتون و کاریPاتور، حجم 

بیشتر فعالیت ها به آتش نشانان اختصاص یافت.
باش#اه خبرنگاران جوان، هم به واسطۀ اهمیت مضمونآتش نشان و 
هم به لحاظ کثرت کنش گری هایی که پس از حادثۀ پالسPو در هم دل* و 
همدردی با آتش نشانان در تمام کشور اتفاق افتاد، اخبار زیادی را به این 

مضمون اختصاص داد. تیتر برخ* از این اخبار را با هم ببینیم:
ادای احترام به آتش نشانان در شهرهای مختلف (ده ها عنوان خبر، • 

تقریباً تمام کشور).
یادبود آتش نشانان قهرمان پالسPو در ورزش#اه آزادی.• 

١. تعداد نظرات ذیل تیتر حضور مرگ آفرین مردم در خیابان جمهوری / تماشای حادثۀ پالس"و 
به قیمت جان آتش نشانان تمام شد، کمتر است، اما محتوای آن شباهت خوبی با تیتر سلف; ها 

دارد.
٢. از جمله کمپین های: من آتش نشان هستم، من هم آتش نشانم، چهارشنبۀ آخر سال بدون 
مواد محترقه، راه رو باز کن، چهارشنبه سوری امن، عکس پیPرها را منتشر نکنید، من هم 

سوختم، و غیره.
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آ مثل آتش نشان / شغل* که این روزها موضوع اصل* انشای مدارس • 
شد.

تجلیل شخصیت های هنری، سیاس* و غیره از آتش نشانان (ده ها • 
عنوان خبر).

شین آبادی ها به پالسPو آمدند.• 
شهید •  بحث  و  مختلف،  شهرهای  در  آتش نشانان  بزرگداشت 

محسوب شدن و حقوق ایشان (چند عنوان خبر).
دست نوشته ها، موسیق* ها، نقاش* ها، دلنوشته ها، و کارتون هایی • 

با مضمون آتش نشان (ده ها مورد).
آتش نشانان •  زندگ*  روایت  و  آتش نشانان،  توسط  حادثه  روایت 

شهید.
بوسه آتش نشان بر تجهیزات و کپسول اکسیژن همPارش.• 
آتش نشان، جان فشان است.• 
جای خال* آتش نشان شهید در جلسه امتحان.• 
پیام همدردی به آتش نشان های ایران* از نقاط مختلف دنیا.• 
 •...

نکته اینجاست که نخست، با وجود این که تعداد پیام ها بسیار زیاد و 
عناوین بسیار شورانگیز است، نظرات زیر اخبار مربوط به آتش نشان ها 
بسیار کم تعداد است١. برای اکثر عناوین هیچ نظری منتشر نشده است 

١. انتخاب وب سایت باش#اه خبرنگاران جوان و تنها نقل قول از این وب سایت به دلیل تعجیل 
زمان* و همچنین محدودیت حجم تعیین شده برای نوشتار حاضر بوده است. من پیام های 
اینستاگرام مشاهیر و ٢٠٨۶ نظر ذیل پیام اینستاگرام* کمپین امضاء برای شهدای آتش نشان در 
صفحۀ ۴٫٧ میلیون* رامبد جوان را نیز رصد کردم. در این ٢٠٨۶ نظر نیز کلیدواژه های ایثارگر، 
با برنامۀ خندوانه برای  قهرمان و شهید بسیار رایج هستند. از آن جا که پیام مذکور هم زمان 
یادبود آتش نشانان و حادثۀ پالسPو گذاشته شده، و تنها مهمان این برنامه ی~ جامعه شناس 
متخصص منش مل* ایرانیان، محمدرضا جوادی ی#انه، بود؛ در نظرات بحث های متعددی 
پیرامون دوقطبی تقصیر مردم / تقصیر مسئوالن، و تعمیم/پرهیز از تعمیم به فرهنگ ایران و 
منش مل* ایرانیان درگرفته است، اما هیچ نظری مبن* بر متعلق دانستن رفتار آتش نشانان به منش 

ایران* مشاهده نشد (تاریخ و زمان رصد: سه شنبه ۵ بهمن، ساعت ١٢ تا ٢ بامداد).
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به جز  نم* رسد‑  هم   ١٠ عدد  به  نظرات  تعداد  نیز  بقیه  مورد  در  و 
ی~ خبر که ١٣ نظر دارد١. دوم، هیچ نظری مبن* بر این که احساس 
مسئولیت، وظیفه شناس* و ایثار آتش نشان ها را منش مل* ایران* ها یا 
فرهنگ ایران* بداند منتشر نشده است. کلیدواژۀ صحبت ها در مورد 
و  شهید  و  قهرمان  و  عاشق  چون  عناوین*  تخصیص  مردم»،  «این 
فرشته بر آنهاست. تعمیم* که در مورد سلف* گیران وجود داشت برای 
آتش نشانان دیده نم* شود، برعکس، صحبت از تخصیص است، یعن* 
آتش نشانان گروه* خاص از ایرانیان هستند با ویژگ* های متمایز که 
آنها را شایستۀ لقب قهرمان م* کند. آتش نشانان، قهرمان هستند و ایثار 
آن ها خصلت* قهرمانانه، و لذا نادر است؛ نه ویژگ* ایحاصل از ایران* 

بودن آنها:
درود بر روان پاک دلیرمردان عرصۀ آب و آتش که به حق ی#انه اند • 

در شجاعت.
آتش نشان، تو آتش عشق را در دل من نشاندی.• 
عزیزان •  خانواده های  به  هم  بده،  صبر  خداوند  گفت  باید  فقط 

آتش نشان شهید و هم به همۀ همPاران محترم و جان فشان شان و 
هم به ملت عزیز ایرانم.

درود بر شرف قهرمانان وطن.• 
تقدیم به آتش نشانان فداکار.• 
اینان که امروز در آتش پالسPو سوختند از نسل کسان* هستند که • 

در خط مقدم سال ها پیش، مردانه جان دادند تا ایران بماند ... نسل 
آن مردمان هنوز زنده و پابرجاست.

١. تاریخ رصد اخبار و نظرات منتشر شده ذیل اخبار، دوشنبه ۴ بهمن ١٣٩۵ بین ساعات 
١٢ تا ١۵ است. خبر زشت ترین سلف; ها با ساختمان پالس"و نیز در همین بازۀ زمان* رصد 

شده است.
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بعض0 ها  ایران0 ترند
سلف* گیری  آزاردهندۀ  رفتار  تعمیم  برای  آمادگ*  این که،  جمع بندی 
در  آمادگ* ای  چنین  اما  دارد  وجود  ایران*  فرهنگ  به  و  ایرانیان  به 
مورد رفتار قهرمانانه آتش نشانان وجود نداشته است، حت* با این که 
از رفتار  ایثارگرانه آتش نشانان بسیار پررنگ تر  رفتار وظیفه شناسانه و 
در  سلف* گیری  همان  این که  طرفه  است.  بوده  معدود  سلف* گیران* 
مقایسه با رفتار پاسخ دهندگان به نگران* کمبود خون و دی#ران* که از 
آتش نشانان تجلیل کردند و زبان* و عمل* برای حادثه قدم برداشتند هم 

کم رنگ و کم اهمیت است.
برای تعمیم رفتار سلف* گیران را م* توان در برچسب (یا  آمادگ* 
زشت ترین  برای خبر  باش#اه خبرنگاران جوان  همان کلیدواژه) ای که 
سلف; ها با ساختمان پالس"و انتخاب کرده، نیز دید؛برچسب «فرهنگ 
شوم» که اصطالح* چندمعنایی است و معان* مختلف* که از آن به ذهن 
وقت* صحبت  دارد. گویی  رمزگشایی  م* شود، جداگانه جای  متبادر 
دو  آتش نشانان هر  و  ایران* م* رسد، سلف* گیران  فرهنگ  و  به منش 
«ایران* ترها»  احتماال?  و  ایران* ترند.  سلف* گیران  اما  ایران* اند،  اگرچه 
همان کسان* هستند که به تصویرها و کلیشه هایی که شرق شناسان و 

خودشرق شناسان قبال� در ذهن ما جاانداخته اند، شبیه ترند.




