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فرهنگ و ارشاد اسالم5
صفحه آرا: وحید لنجان زاده

روی جلد: از مجموعه «ایستاده در غبار»، 
اصغر خمسه. خبرگزاری مهر.
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در صورت تخلف، پی<رد قانونG دارد.
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جامعه ایران. از ره5ذر قدمت تاریخ.، ساختارهای مستح&م و پایای 
دین.، روابط بین فرهنگ. و گاه تساهل در جذب عناصر فرهنگ. بی5انه، 
همواره عرصه بروز و ظهور مناس&. متنوع بوده است. به این ترتیب 
شاید بتوان ادعا کرد که بسیاری از کنش ها و حت. برخ. ویژگ. های 
است؛ خصلت.  شده  برخوردار  مناس&.  از خصلت  ایرانیان،  رفتاری 
رفتاری  قالب های  در  ما،  زندگ.  مهم  معناهای  و  روندها  آن  ط.  که 
و ذهن. خاص. صورت بندی و به صورت رمزگذاری شده، وارد نظام 
متضمن  مناس&. شدن،  دی5ر،  عبارت  به  م. شوند.  متقابل مان  کنش 
نوع. تعلیق معنای روزمره و عادی است، جایی که پدیده ها و معناهای 
مهم زندگ. مردم برجسته شده و به شیوه ای اجتماع. ساخته م. شوند. 
رفتار  طیف  و  مناس&. شدن  سازوکار های  م. رسد،  نظر  به  همچنین 
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مناس&. در هر جامعه ای، بسته به زمینه فرهنگ. اش و ال5وهای مناس&. 
در دسترس آن جامعه ش&ل م. گیرند؛ در نتیجه هر جامعه، صورت بندی 
خاص. از طیف رفتارهای مناس&. را پدید م. آورد که از ی_ سو بیان گر 
رنگ و بو و روحیه آن فرهنگ بوده و از سوی دی5ر خود آن فرهنگ از 
خالل این فرآیندهای مناس&. برساخته م. شود. بر این اساس مناس_ 
و طیف های مناس&. در هر جامعه ای بیانگر امور، معان. و پدیده هایی 
و  دارند  داشته اند،  اهمیت. کلید  فرهنگ  آن  در  حضورشان  است که 

نبودشان بیانگر خالیی در عمل&رد فرهنگ مذکور قلمداد م. شود.  
از  بی شمارند،  ما  فرهنگ  در  مناس&.  رفتار  و  نمونه های کنش 
مناس_ جشن سال نو گرفته تا عزاداری های باش&وه محرم و صفر. 
همچنین تجل. مواردی چون جشن کریسمس و ش&وه بخشیدن به روز 
فرهنگ  که  م. دهد  نشان  مشابه،   موارد  و  اخیر  در سال های  ولنتاین 
ایران.، به واسطه پذیرش و اجرای مناس_ های مختلف، در بازتولیدی 
مداوم قرار دارد و از درآمدن به صورت. رنگارنگ، ابایی ندارد، به ویژه 
و  بودن  مفهوم  تا  م. شوند  سبب  مناس_ ها  اجتماع.  ماهیت  آن که 
حضور در جمع، تبدیل به ی_ میل گسترده شود و در قالب کنش و 
عمل جمع. نمود یابد. در این جا هدف، بررس. علل گسترش و تداوم 
یافتن این میل بین ایران. ها نیست، اما شاید بتوان از نمودهای مختلف 
آن یاد کرد که گاه در تحلیل های اجتماع. به شدت مورد تقبیح قرار 
م. گیرند؛ به عنوان مثال، حضور مردم در خیابان های پرازدحام شب 
عید و یا ماندن در ترافی_ های طوالن. جاده های منته. به شمال در 
زمان تعطیالت، بیش از آن که به میل مردم به حضور در جمع تعبیر 
شود، انگ رفتارهای سادومازوخیست. م. خورد و همین رفتارها زمان. 
که در چارچوبی دین. و مل. انجام م. پذیرند، تحسین برانگیز قلمداد 
م. شوند. عبارت دوپهلوی «ملت همیشه در صحنه» که هم اشاره به 
شعور سیاس. و مذهبی ایران. ها دارد و هم در تعبیر منف. اش، دال. 



مناس1 پالس!و  |  ٣١٩

بر حضور هیجان.،  غیرمنطق. و گاه دست وپاگیر مردم در فضاهایی 
است که نباید حاضر باشند، گواه. کوچ_ بر این ادعاست که نم. توان 
میل به حضور جمع. و تبدیل نمودن هر موقعیت. به مناس&. خاص 
را در ذهن و رفتار ایرانیان، نادیده گرفت. شاید بارهاوبارها با عبارت 
«همه رفتند، ما چرا نرویم؟»، روبه رو شده باشید. عبارت. که به سازه ای 
منطق. و هدف مند تکیه ندارد و صرفاً شالوده لزوم و مشروعیت انجام 
ی_ حرکت را بر رفتار دی5ران، استوار م. کند و نهایتاً میل افراط. برای 
حضور در جمع و بروز رفتار مناس&. به هر قیمت. را نشان م. دهد. در 
این جا باز هم تأکید م. کنم که درک و تبیین چرایی چنین رفتارهایی، 
مطمح نظر این جستار نیست اما شاید بتوان با استفاده از ال5وی مطرح 
شده  ‑میل به حضور در جمع و بروز رفتار مناس&.‑ نیم نگاه. به 
این  امر،  این  برای  داشت.  پالس&و  مادی ساختمان  و  انسان.  فاجعه 

واقعه را در چهار مقطع مورد بررس. قرار م. دهیم:

پرده اول: ساختمان سوزی 
حدود ساعت هشت صبح، آتش سوزی، گزارش شده و نیروهای امدادی 
به محل حادثه اعزام م.  شوند. این نخستین باری نیست که ساختمان. 
قدیم. در خیابان جمهوری،  طعمه حریق م. شود و خاطره آتش سوزی 
چند سال پیش که موجب سقوط و مرگ دو کارگر زن از ساختمان شد، 
هنوز در افکار عموم. و حداقل در ذهن ساکنان خیابان مذکور زنده 
است. پالس&و، لحظه به لحظه بیشتر در کام آتش فرو م. رود و همین 
مسئله گام به گام بر تعداد جمعیت تماشاگر (صاحبان سرمایه های در 
آتش، کارکنان و کارمندان پالس&و و ادارات و شرکت های نزدی_ به 
محل حادثه، مردم. که برای خرید روز تعطیل در این خیابان حضور 
از نمادهای سرمایه داری و  این ماجرا م. افزاید. سوختن ی&.  دارند) 
بطن  از  است که  دلهره هایی  خالق  هم  ایران،  در  بلندمرتبه  مدرنیسم 
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نابودی سرمایه های میلیاردی زاده م. شوند و هم محرک. برای اذهان 
تقدیرگرایی که سوختن چنین سرمایه ای را نشان. بر بی اعتباری مال دنیا 
م. دانند و گاه نیز نفرت خود از نظام سرمایه داری را ضمن تماشای 
شعله های آتش، زنده م. کنند. در این لحظات این سه عامل، از قدرت 
کاف. برای نگاه داشتن مردم در صحنه و حت. کشاندن آن ها به محل 
آتش سوزی برخوردارند. تا این لحظه نم. توان از نگران.  عامه مردم برای 
از دست رفتن نیروی انسان. سخن. به میان آورد، چون تمام تالش ها 
برای خروج افراد عادی از ساختمان انجام پذیرفته و اصوالv با نزدی_ 
شدن به لحظات خاموش. کامل آتش،  تهدیدی برای جان  آتش نشانان 
و نیروهای امدادی از ذهن خطور نم. کند و تا این زمان، کنش جمع. 
افراد تنها محدود به تماشاگری است،  کنش. که منطق خود را از همان 
دلیل «همه رفتند، ما چرا نرویم؟» اخذ م. کند. لذا حضور در م&ان 
حادثه،  بیش از آن که از سر کنج&اوی و کسب اطالعات باشد،  ورود به 
رقابت. برای حضور هرچه سریع تر در محل است. حس جزء اولین ها 
بودن برای افراد، در جریان ماجرایی که به زودی دی5ران، نفرات دومین 
و دهمین و صدمین و هزارمین آن خواهند بود، افراد را به صحنه حادثه 
م. کشاند و همین حس که اکنون جنبه ای رقابت. نیز یافته، باعث بیرون 
آمدن گوش. های همراه و ثبت سلف. های متعدد با ساختمان در حال 
سوختن م. شود. بنابراین میل بودن در جمع و به ویژه بودن نمایش خود 
به عنوان نخستین افراد حاضر در محل، بسیار قوی تر از حس کنج&اوی 
و کسب اطالعات. است که به تماشاگران این واقعه نسبت داده م. شود. 
میل یاده شده لحظه به لحظه بیشتر تقویت م. شود و با آغاز پرده دوم، 

تغییر ماهیت م. دهد. 

پرده دوم: آوارریزی
پرده دوم روایت پالس&و، با واژگون. کامل ساختمان آغاز م. شود و 
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مردم از حالت تماشاچیان منفعل به کنش5ران فعال تبدیل م. شوند و از 
این مرحله به بعد، رفتار مناس&. مرتبط با مرگ همراه با هیجان افراد 
نمود م. یابد و یا به عبارت دی5ر، صورت. جدید از مناس_ با عنوان 
مناس_ فاجعه را خلق م. کنند. در این نوع از کنش،  میل به حضور 
در جمع، گسترده و عیان تر شده، شعارهای مذهبی (یا حسین (ع)، یا 
اباالفضل (ع)) به لحظات اضافه م. شود و افراد بدون توجه به اخالل. 
که در روند امدادرسان. ایجاد کرده اند،  حضور خود را در صحنه عزایی 
که م. رود تا ابعاد مل. بیابد، ضروری و واجب احساس م. کنند؛ به 
تعبیری دی5ر، فضا این قدر متأثر از غم و اندوه شده که سبب شود تا 
افراد خود را در صحنه ی_ سوگواری عظیم حس کنند، حت. در این 
لحظه، غم های شخص. و روزمره خود را به یاد بیاورند و در مقابل این 
فاجعه عظیم، به وادی فرموش. بسپارند و خود را تس&ین دهند و به پس 
از آن به رفتاری مناس&. روی آورند؛ مناس&. که به تعبیر مالینوفس&.، 
م. کوشد تا نیروهای گریز از مرکز ترس، وحشت و تضعیف روحیه را 
خنث. کند و همبستگ. ش&سته شده گروه را بازگرداند. به این ترتیب، 
ضرورت  به  را  خود  جای  اول،  پرده  در  جمع  در  بودن  برای  رقابت 
کنار  در  میل حضور  از  دو  هر  دو کنش. که  م. دهد،  در جمع  بودن 
دی5ران نشئت م. گیرد اما ریشه های احساس. متمایزی دارد. غلبه تعداد 
سلف. های منتشر شده در فضای مجازی از پرده اول بر پرده دوم ، گواه 

تغییر احساس حاضران است. 

پرده  سوم: روزهای بعد
عصر روز شنبه و با فروکش کردن تب حادثه، فضای حاکم بر محل 
وقوع ماجرا متفاوت م. شود. در مسیر غرب به شرق از پل حافظ تا 
چهارراه استقالل و در مسیر شمال به جنوب از میدان فردوس. تا میدان 
امام خمین. برای خودروها محدودیت ترافی&. اعمال م. شود و عبور 
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و مرور عابران پیاده نیز در مسیر شمال به جنوب از خیابان منوچهری 
تا کوچه برلن و در مسیر غرب به شرق از کوچه بابی ساندز تا خیابان 
به آن اشاره خواهم کرد،  این پرده  الله زار محدود م. گردد. آن چه در 
تصویری از کنش های مردم. در سومین روز حادثه است که صورت. 
دی5ر از مناس_ مرتبط با مرگ و فاجعه در محل رخ دادن آن را نشان 

م. دهد. 
ندارد  وجود  خودروها  حرکت  ام&ان  دی5ر  حافظ  پل  محدوه  از 
با  انتظام.  نیرو های  پیاده روی کرد.  باید  به محل حادثه  تا رسیدن  و 
پیاده روها  از  عابران  و  بسته اند  را  اتوبوس ها  حرکت  مسیر  ماشین،  
روبروست  به  معطوف  نگاه ها  مسیر،  طول  تمام  در  م. کنند.  حرکت 
و کمتر کس. سخن م. گوید. با نزدی_ شدن به کوچه بابی ساندز بر 
تعداد نیروهای امنیت. افزوده م. شود. این جا با داربست های فلزی و 
گون. های آبی رنگ، دیوارهای بلندی ایجاد کرده اند که به هیچ عابری 
اجازه تماشای ساختمان تخریب شده را نم. دهد. فضای خلق شده از 
دیوارهای آبی رنگ، دود سفیدی که ساختمان بلند م. شود و س&وت. که 
درمیان عابران جریان دارد، کنش های جمع. را به سوی رفتاری مناس&. 
پیش م. برد که در گورستان شاهد آنیم. عالوه بر آن که تماشاچ. این 
منظره، م. تواند رابطه ای بیناذهن. با دودی که از فضایی نامشهود بیرون 
م. آید و مناس_ قربان. سوختن.١ برقرار کند و در این زمان است که 
مفهوم قربانگاه نیز بر مفاهیم. که خود را بر پالس&و سوار کرده اند، 
افزوده م. شود. در این جا کس. برای ورود به صحنه اصراری ندارد،  
کنج&اوی ها حداقل. و در حد پرسش از سالمت آوارزدگان است، اثری 
از تصویربرداری و عکاس. نیست و افراد نهایت تالششان را م. کنند 
تا آهسته صحبت کنند و سرانجام احترام خود را به فضایی که اکنون 

١. مناس&. تورات. که قربان.، پس از ذبح در راه خدا روی آتش قرار م. گیرد و آهسته آهسته 
م. سوزد و تقدیم ادونای (خدای یهود) م. شود.
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قدس. محسوب م. شود ادا کنند اما نکته جالب آن است که همچنان 
میل به حضور جمع. و تعامل و تبادل اطالعات با دی5ران برای کاهش 

آالم درون.،  حضوری پررنگ در میان مردم دارد.      

پرده چهارم: آینده نزدی1
هنوز  که  درم. آورد  تحریر  رشته  به  را  جستار  این  حال.  در  نگارنده 
آواربرداری به پایان نرسیده و قربانگاه نیز از حصار دیوارها بیرون نیامده 
است، اما قابل پیش بین. است که با بازشدن مسیرها و دسترس. مردم 
به م&ان ساختمان. که دی5ر مسطح شده است،  بار دی5ر میل به حضور 
در جمع و ادای احترام به قربانیان، افراد را به پالس&و خواهد کشاند 
تا مناس_ دی5ری را که این بار رنگ و بوی یادبود دارد به منصه ظهور 
ب5ذارند. بدون ش_، تمایل برای حضور در این گورستان خاموش در 
پنج شنبه شب، ادای احترام با قربانیان با گل و یا حت. تقلید از رفتاری 
مناس&. که در سایر کشورها در چنین مواردی انجام م. شود (نظیر 
پاسداشت قربانیان ١١ سپتامبر) سبب م. شود تا باز هم مناس_ پالس&و 
برای نشان دادن احساس تمایل به حضور در جمع، زنده شود و افراد 
را به صحنه ب&شاند. هرچند زمزمه کشیدن دیوار در مقابل ساختمان و 
جدا کردن تصویر آن از خیابان جمهوری از هم اکنون به گوش م. رسد! 

اما م5ر م. توان خاطره ی_ شهر را از آن ربود؟!

پرده آخر
اگرچه این جستار، تنها در پی روایت رفتار مردم سرگردان در صحنه 
نمایش پالس&و بود و از همان ابتدا، ادعایی مبن. بر تبیین چرایی تمایل 
مردم برای حضور در این جمع و بروز رفتار مناس&. نداشت (تحلیل 
روان شناخت.  و  جامعه شناخت.  عمیق  مطالعات  نیازمند  مسئله،  این 
اما توجه به این نکته اهمیت دارد که جامعه ما، به چه میزان  است) 
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برخوردار  آزادی عمل  از  مناس&. خود،  و  رفتارهای جمع.  بروز  در 
و تا چه حدی به شعور وی، اعتماد شده است؟ به یاد آورید زمان. را 
که همشهریان تهران.، در مقابل سفارت افغانستان تجمع کردند تا در 
ماجرای  ایران.،  نقد ی_  در  تأکید م. کنم  ایران. خود،  نقد هم وطن 
تجاوز و قتل دختربچه ای افغان. را مح&وم کنند، چه چیزی را شاهد 
بودیم؛ تجمع. که اجازه بروز نیافت. از این نمونه ها بی شمارند و زمان. 
برای حضور مفید و موثر در جمع،  انرژی جامعه  نیستند،  که مجاز 
به هدر م. رود و به جای آن که صرف فعالیت های مدن. و شهروندی 
شود، در جایی نمود م. یابد که مخل فعالیت های امدادرسان. است. 
بجاست، این جماعت را بی تفاوت، خودخواه، روان پریش ننامیم و به 
میل حضور او در جمع و بروز رفتار مناس&. که به آن عالقه مند است، 

احترام گذاشته و برای هدایت این انرژی، چاره ای دی5ر بیاندیشیم. 




