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زمان) که حادثه ای اتفاق م) افتد، بی ش0 تنها بخش) از آن چیزی که کل 
فاجعه را در بر م) گیرد، اتفاق افتاده است. وقوع فاجعه، زمان) تکمیل 
ابعادی که در لحظه  وقوع  اتفاق اضافه شوند؛  به  ابعادی  م) شود که 
اما  نداشته اند،  آن  واقع شدن  در  نقش)  فاجعه بار، کوچ0 ترین  اتفاق 
پس از اتفاق، فاجعه را تکمیل م) کنند. بخش) از تکمیل شدن فاجعه، 
روایت فاجعه است. راویان فاجعه و یا هر اتفاق) دیQر، بی ش0 ناظران 
بی طرف و بازگوکنندگان بدون دخل و تصرف واقعه نیستند، بلSه هر 
روایت)، چیزی به فاجعه اضافه م) کند یا از آن م) کاهد. این روایات و 
راویان آن، بخش) از کل فاجعه اند. نگاه انتقادی به این روایت هاست 
که ابعاد فاجعه را برای ما مشخص تر م) کند. فاجعه ای که فراتر از ی0 
اتفاق ناگوار مانند آتش گرفتن و فروریختن ساختمان پالسSو است. 
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در این جستار، در صدد خواهم بود که نگاه) انتقادی از روایت اتفاق 
پالسSو توسط رسانه  مل) ارائه دهم، روایت) که نه تنها خود بخش) از 

فاجعه است، بلSه فاجعه را برم) سازد. 
ریموند ویلیامز در کتاب «تلویزیون، تکنولوژی و شSل فرهنگ)١» 
و جان فیس0 در کتاب «فرهنگ تلویزیون٢»، برای تلویزیون و انواع 
ایدئولوژی0  این رسانه، کارکردی  بازنمایی های صورت گرفته توسط 
این معناست که تلویزیون و  به  ایدئولوژی0  این کارکرد  قائل هستند. 
اصوالd رسانه، نه م) تواند و نه م) خواهد که تمام ابعاد آن چیز را که 
بازنمایی م) کند، بازگو نماید. در خالل فرایند بازنمایی، تلویزیون در 
اصلf آن چیزی که بازنمایی م) کند، دخل و تصرف م) نماید و در صدد 
بازنمایی معنای مطلوب ایدئولوژی0 خود از واقعه است. اصوالd آن چیز 
که بازنمایی م) شود، گول‑زننده است، چرا که ادعای تمامیت دارد، 
اما در خالل بازنمایی واقعه، درصدد است که با حذف و اضافات از 

واقعه، تمامیت اش را از آن خود کند. 
همچنین استوارت هال در مقاله  «مسئله بازنمایی٣» بر این عقیده 
است که اگرچه بازنمایی های صورت گرفته توسط رسانه ها، امSان این 
را ندارند که کل ابعاد اتفاق و یا آن چیز که بازنمایی م) کنند را در بر 
بQیرند و تنها معنایی مطلوب و اختیار شده از اتفاق بازنمایی م) شود، 
اما این معنای مطلوب، به کل) ممSن است که توسط مخاطب به گونه ای 
دیQر دریافت شود. وی استدالل م) کند که امSان سه برداشت توسط 
مخاطب از بازنمایی های صورت گرفته وجود دارد: ١) برداشت معنای 
با  اگرچه کامالs منطبق  مطلوب رسانه، ٢) برساخته شدن معنایی که 
معنای مطلوب رسانه نیست، اما مغایر آن هم نیست، و ٣) برساخته 
1. Williams, R. (2003).Television, technology and cultural form.London: Routledge.

2. Fiske, J. (1987). Television Culture. London: Methuen.

3. Hall, S. (1997) «The Work of Reperesentation» In S. Hall (Ed.), Representation: 

Cultural Reperesentation and Signifying Practices (pp. 13-74). London: Sage Pub-

lications.
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شدن معنایی کامالs در تضاد با معنای مطلوب رسانه در بازنمایی واقعه. 
این که ی0 رسانه به چه میزان توفیق داشته باشد که مخاطب را با معنای 
متفاوت  به کاربرد  بستگ)  همراه کند،  خود  شده   بازنمایی  مطلوب 
استراتژی های بازنمایی توسط رسانه، در باور پذیرکردن بازنمایی خود 

از امر واقع دارد. 
مل)،  رسانه   توسط  پالسSو  ساختمان  اتفاق  از  رسانه ای  پوشش 
به این جهت سوال بر انگیز است که با مش) این رسانه در پرداختن به 
اتفاقات فاجعه بار دیQر متفاوت است. این تفاوت، به خاطر تفاوت در 
اصل فجایع اتفاق افتاده نیست، بلSه تفاوت در رویSرد رسانه  مل) به 
این اتفاق، ناظر به استفاده از استراتژی بازنمایی ای است که توسط این 
رسانه، برای از آن خود کردن فاجعه اختیار شده است. این از آن خود 
کردن همان طور که ذکر شد، حاوی رویSردی ایدیولوژی0 در برجسته 
کردن وجوه) از واقعه و ندیده گرفتن وجوه) دیQر از آن است. به زعم 
نگارنده، رسانه  مل) در بازنمایی واقعه  پالسSو و همراه کردن مخاطب 
با معنای مطلوبش از این بازنمایی، به توفیق) نسبی رسیده است، یعن) 
قسم دوم سه نوع برداشت) که هال از بازنمایی های رسانه ای ارائه کرده 
است. حال به این خواهم پرداخت که این رسانه از چه استراتژی ای در 

بازنمایی واقعه  پالسSو استفاده کرده است.

اول: تصرف فاجعه
در ساعات اولیه  اتفاق پالسSو، شاهد بروزرسان) فیلم ها و عکس های 
متفاوت) از این اتفاق در فضای مجازی بودیم. فیلم ها، توسط مردم) 
تهیه شده بود که در نزدیS) ساختمان حضور داشتند و به سیاق سابق، 
توسط دستگاه های تکنولوژی0 خود در صدد ثبت اتفاق برآمدند، اما 
سوال این جاست که چرا اشتیاق مردم ما برای ثبت فجایع و اتفاقات 
نگاه)  ارائه   است:  ساده  است. جواب  زیاد  این قدر  توسط خودشان 
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غیررسم) به آن چه اتفاق افتاده است، یعن) تالش در جهت تثبیت کردن 
و به رسمیت شناخته شدن هویت) شهروندی  که در رسانه های رسم)، 
عمدتاً مغفول مانده است. این تثبیت به این معن) است که اعتمادی به 
صدا های رسم) در بازنمایی وقایع وجود ندارد، به همین علت مفهوم 
شهروند‑ خبرنگار در صدد رفع انحصار از بازگو کردن ی0 اتفاق و 
یا ی0 خبر است. این که برخ) از مردم، بدون در نظر گرفتن شرایط و 
اولویت های امداد رسان) در صدد شSل ده) به روایت خود از واقعه 
این  اتفاقات است.  برای ثبت  اشتیاق  ثانویه در مقابل  بودند، مسئله  
از  به رسانه هایی است که صدایی رسم)  اعتماد  دلیل عدم  اشتیاق، 
وقایع را بازگو م) کنند. اما در فاجعه ی ساختمان پالسSو، رسانه  مل) 
گیرد.  اختیار  در  را  واقعه  دادن  نشان  انحصار  مدت)  از  بعد  توانست 
مردم به علت حضورشان در صحنه ی واقعه، تقبیح شدند و همین مردم 
بدون در نظر گرفتن امSانات امدادرسان) به قربانیان حادثه  پالسSو، 
مقصرین تأخیر در امدادرسان) شناخته شدند. تقصیر مردم، بزرگ شد، 
تا تقصیر کسان دیQر پوشانده شود. برخ) از فیلم های پخش شده در 
فضای مجازی، به وضوح نشان گر عدم وجود امSانات مناسب برای 
امدادرسان) است، اما رسانه  مل) توانست مردم را از محل واقعه دور 
کند، رسانه های دیQر را به حاشیه براند و خود یSه تاز عرصه  خبررسان) 
از حادثه  پالسSو شود. اما سوال این است که این یSه تازی چطور توجیه 

و مقبول شد.

دو: برساختن درام
جلب  برای  گرفت،  اختیار  در  را  فاجعه  مل)،  رسانه ی  که  زمان) 
ساختن  استراتژی  از  م) دهد  نشان  آن چه  قبول  برای  مردم  اعتماد 
از احساس  پر  یا داستان)  استراتژی ساخت درام،  استفاده کرد.  درام 
بازنمایی  در  از رسانه ها  استراتژی است که توسط بسیاری  واقعه،  از 
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شدت  به  واقعه،  دادن  نشان  در  رویSرد  این  م) شود.  استفاده  وقایع 
به  پرداختن  از  را  وی  و  م) کند  خود  درگیر  را  مخاطب  احساس 
مقوالت جدی در تفکر نسبت به فاجعه بازم) دارد. در موقعیت های 
با صدای  مردم  اتفاق ساختمان پالسSو، همراه کردن  مثل  فاجعه بار 
رسانه و یا جلب اعتماد آنان، مستلزم همراه کردن مردم با احساسات) 
است که تعقل را به مرحله ی دوم م) فرستد. شS) در این نیست که 
واقعه  ساختمان پالسSو، واقعه ای غم بار و به شدت متأثرکننده است، 
اما بازهم این غم و احساسات ناش) از این فاجعه، در مرحله  ثانوی 
را  فاجعه، چرخش اطالعات  از  درام  قرار م) گیرند. ساخت  اهمیت 
با  اولویت های بعدی در مواجهه  به  را  آن  و  قرار م) دهد  تأثیر  تحت 
فاجعه بدل م) سازد. تلویزیون همان طور که م) تواند بهترین خبررسان 
و تسهیل کننده  چرخش اطالعات باشد، همچنین بر اساس خصلت 
ایدئولوژی0 خود، م) تواند بهترین درام ساز و مخف) کننده  اطالعات نیز 
باشد. به خصوص زمان) که انحصار را در اختیار دارد. در این میان و در 
برانگیختن احساسات مردم با میانج) ساخت درام، تلویزیون بی ش0 
احتیاج به قهرمانان) دارد که پیش برنده  داستانش باشند. آتش نشانان، 
قهرمان این داستان بود ند. در فداکاری و جان فشان) آتش نشانان درگیر 
در واقعه  پالسSو شS) نیست، اما با نگاه) غیر احساس) به فاجعه 
و با در نظر گرفتن مرگ این آتش نشانان در اثر حادثه  شغل)، به این 
نتیجه م) رسیم که از دست دادن این آتش نشانان فداکار درصد ناچیزی 
از کل مخاطرات شغل)  در ایران را تشSیل م) دهد. بر اساس گزارش 
سایت الف، منتشر شده در اردیبهشت ١٣٩۴، سالیانه حدود ١۴٠٠ 
نفر در ایران جان خود را بر اثر مخاطرات شغل) از دست م) دهند١. 
همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از معاون وزیر کار، 
میزان مرگ و میر ناش) از بیماری های شغل) در دوران بازنشستگ)، 

1. http://alef.ir/prthxwniq23n-xd.tft2.html



٣۵٢  |  جستارهایی در پالس!و

شش برابر میزان کشته شدگان در اثر حوادث شغل) است١. لذا این که 
از روز وقوع حادثه، آتش نشانان به عنوان قهرمانان این فاجعه شناخته 
مشاغل  از  مخاطره برانگیزتر  آنها  شغل  نیست که  آن  دلیل  به  شدند، 
دیQر است؛ بلSه دلیل، احتیاج به قهرمان است در برساخت درام) که 
پوشاننده  و یا جلوگیری کننده از چرخش اطالعات است. رسانه ی مل) 
با توان هر چه تمام تر، ساخت درام از واقعه  پالسSو را پی گیری کرد 
و در ساختن داستان احساس)، آتش نشانان را به قهرمانان این داستان 
مبدل ساخت و هیچ گونه اطالعات معناداری در اختیار مخاطب قرار 
نداد، بلSه مخاطب و شهروندان را در مقابل قهرمانان خود قرار داد 
و فاجعه را به داستان) قهرمان) فروکاهید. در این میان، پخش زنده  
از محل ساختمان پالسSو که همچنین نیز ادامه دارد، گول زننده ترین 
در هنگام  از ساختمان پالسSو  زنده  بود. پخش  مل)  شQرد رسانه ی 
آواربرداری، با سه زاویه ی دوربین و با فاصله  از محل ساختمان، توهم 
این  به  توهم  این  داشت.  به همراه  برای مخاطب  را  بودن  در جریان 
معن) است که ما در جریان آن چیز که م) بینیم قرار داریم و به طور زنده 
از محل واقعه، اطالعات کسب م) کنیم، اما پر واضح است که دیدن 
لودرهایی که شبانه روز باال و پایین م) روند و فعالیت هایی امدادی  که 
منطق آن را درک نم) کنیم، در کنار چهره  خسته و مغموم آتش نشانان، 
تسSین) بر آالم احساس) است، نه در برگیرنده  اطالعات و نگاه) جدید 
به واقعه که اگر این طور بود حداقل اطالعات درست) از تعداد قربانیان 
در اختیار ما قرار م) گرفت، نه این که مدام به ما گوشزد شود که مأمورین 
فداکار در حال انجام فعالیت هستند، بدون در اختیار قرار گذاشتن هیچ 
اطالعات معناداری از فاجعه. گویا تالش رسانه  مل) بر این بوده است 

که به شهروندان القاء شود که آسوده بخوابید، قهرمانان شما بیدارند. 
در این میان و در ساختن نگاه مطلوب احساس) به واقعه  پالسSو، 

1. http://www.mehrnews.com/news/3774132/
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از آن جهت بر این باور هستم که رسانه ی مل) بر اساس مطلوب خود، 
عملSردی تأثیرگزار داشته است که توانسته همراه) بخش) عظیم از 
مردم را که ابتدا دست به تقبیح آن ها به خاطر اخالل در امدادرسان) زد 
را حاصل کند. مردم را تبدیل به مقصرین فاجعه کرد، سپس از فاجعه 
درام مطلوب خود را ساخت و بعد توانست با میانج) گری هنرمندان 
و برنامه های پر مخاطب تلویزیون) مانند نود و خندوانه، مردم را در 
به  را  تقصیر  و  گناه  از  و حس)  قرار دهد  درام خود  قهرمانان  مقابل 
آن ها بدهد و آنان را مسئول و پاسخQوی فقدان آتش نشانان سازد، به 
نحوی که مردم برای فراموش) این تقصیر و صحه گذاشتن بر وجوه 
قهرمان) درام) که توسط رسانه  مل) ساخته شده بود، برای تشSر به 
ایستگاه های آتش نشان) رفتند و قهرمانان خود را تحسین کردند، طرفه 
آن که آتش نشانان بر اساس خصلت مبارزه با آتش و هیئت جذاب خود، 
توان قهرمان شدن را داشته اند، اما به طور مثال کارگران ساختمان) که 
بیشترین میزان مرگ و میر شغل) از آن آن هاست و یا کارگران معدن که 
بیشترین میزان مرگ بر اثر بیماری های شغل) را دارند، هیچ گاه امSان 
تبدیل شدن به قهرمان را ندارند، گویا تا زمان) که فاجعه ای رسانه ای 
نشود و یا مسئولیت) در قبال فاجعه ای شناخته نشود که باید پوشانده 

شود، قهرمان) هم در کار نیست. 




