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بیچرانلو. با مقدمه سیدرضا صالح5 امیری. 
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ناشر: پژوهش9اه فرهنگ، هنر و ارتباطات

به کوشش: محمدرضا جوادی ی9انه، جبار 

رحمان5،  سعیده زادقناد، عبداال.ه بیچرانلو.
امیری، وزیر  با مقدمه: سید رضا صالح5 

فرهنگ و ارشاد اسالم5
صفحه آرا: وحید لنجان زاده

روی جلد: از مجموعه «ایستاده در غبار»، 
اصغر خمسه. خبرگزاری مهر.

همه حقوق این اثر برای پژوهش<اه فرهنگ، هنر و ارتباطات محفوظ است.

در صورت تخلف، پی<رد قانونG دارد.

نشانG: تهران، پایین تر از میدان ول5 عصر(عج)، خیابان دمشق، شماره ٩،پژوهش9اه فرهنگ، هنر و ارتباطات
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حادثه تاثرانگیز آتش سوزی و فروریزی ساختمان پالس%و در روز ٣٠ دی 
١٣٩۵ که منجر به جان باختن جمع@ از هم وطنان، به ویژه آتش نشانان 
فداکاری شد، وجوه و ابعاد گوناگون@ دارد که صاحب نظران حوزه های 
مختلف در روزهای پس از این فاجعه از منظر خود به آن پرداخته اند. 
انسان شناخت@،  جامعه شناخت@،  زوایای گوناگون  از  م@ توان  جمله  از 
روان شناخت@، مطالعات  فرهنگ@، ارتباطات و روزنامه نگاری، مدیریت 
بحران و فاجعه، مدیریت و برنامه ریزی شهری و ... به موضوع نگریست. 
عالوه بر صاحب نظران، رسانه های مختلف نیز از منظر خود به میدان 
تحلیل و تتبع دربارۀ این موضوع ‑که اکنون از سطح ی^ موضوع 

شهری فراتر رفته و به موضوع@ مل@ تبدیل شده است‑ وارد شدند. 
در این میان، تلویزیون که در ساعات اولیه آتش سوزی ساختمان 



٣٨٨  |  جستارهایی در پالس!و

پالس%و، گروه@ خبری را به محل حادثه اعزام کرد و به طور تصادف@، 
تصاویر فروریزی این ساختمان را برای بینندگان پخش کرد، ی%@ از 
نادرترین رویدادهای رسانه ای در تاریخ رسانه ای ایران را رقم زد و به 
ساختمان  فروریزی  از  پس  پرداخت.  فاجعه  این  زنده  و  مستند  ثبت 
و  زنده  پوشش  ارزش  به  اولین بار  تلویزیون،  گویی که  نیز  پالس%و 
مستند چنین رویدادهایی پی برده باشد، با پخش شبانه روزی تصاویر 
آواربرداری از محل حادثه و نیز گزارش های زنده، گفت وگو با مسئوالن 

شهری و ... تمرکزی ویژه  بر این ماجرا داشت.  
اما به موازات رسانه های جمع@ همچون تلویزیون، فضای مجازی 
نیز همچون بسیاری از مواقع بروز رویدادهای کوچ^ و بزرگ سال های 
تعامالت کاربران  از  عمده   بخش@  و  است  بوده  پویا  به شدت  اخیر، 
در شب%ه های اجتماع@ مجازی نیز به این موضوع اختصاص یافت. 
بخش@  به  اخیر  سال های  در  به تدریج  اجتماع@  رسانه های  واقع،  در 
جدایی ناپذیر از تحوالت جامعه ایران تبدیل شده اند و پیش بین@ م@ شود 

که در آینده نزدی^، نقش و جایpاه@ مهمتر نیز پیدا کنند.    
در جریان فاجعه پالس%و همچون بسیاری از حوادث ریز و درشت 
رسانه  بین  اساس@  چالش@  و  رقابت  دیpر،  ̂ بار  ی اخیر،  سال های 
تلویزیون و گفتمان خاص آن (مشخصاً برنا مه های خبری و  تحلیل@) و 
رسانه های اجتماع@ بروز کرد. در این رقابت، در برنامه های گوناگون 
تلویزیون@، پیوسته ‑به ویژه در ساعت ها و روزهای ابتدایی‑ مخاطبان 
در  اجتماع@  در شب%ه های  منتشره  اخبار  از  بسیاری  به  توجه  به عدم 
مورد این فاجعه، از جمله در مورد آمار جان باختگان یا دالیل وقوع این 
حادثه، دعوت م@ شدند؛ در حال@ که در شب%ه های اجتماع@، خطوط و 
جریان های برجسته تر ارتباط@ به نحوی بود که ابعاد فاجعه را گسترده تر 
از محافظه کاری  فراتر  و  ارزیابی م@ کردند  آن  تلویزیون@  بازنمایی  از 
تلویزیون، به دنبال معرف@ سریع و صریح مقصران یا قاصران ماجرا 
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بودند. در حال@ که جریان تعامل@ در رسانه های اجتماع@ به نحوی پویا، 
در ساعت ها و روزهای مختلف، حول موضوعات@ گوناگون درباره این 
فاجعه چرخید، اما تلویزیون، روی%ردی ثابت را در قبال این موضوع در 
پیش گرفت؛ گویی بر اساس دستورالعمل مشخص@ برای پرداختن به 

این موضوع عمل م@ کرد که شامل چنین مواردی بود:
پوشش زنده محل حادثه با ی^ دوربین و از ی^ زاویه ثابت و • 

ارتباط زنده با خبرنگار شب%ه خبر در این محل، در فواصل زمان@ 
مختلف؛

خدمات@ •  سازمان های  و  نهادها  مسئوالن  با  گفت وگو  بر  تمرکز 
مرتبط با این فاجعه؛

ابراز هم دردی با خانواده های قربانیان در برنامه های مختف؛• 

فرصت های تلویزیون (فرصت های از دست رفته و  پیش رو)
تلویزیون، رسانه غالب نیمه دوم قرن بیستم در جهان و رسانه غالب 
حدود سه دهه اخیر در ایران بوده است، اما به دلیل نقاط ضعف جدی 
این رسانه در ایران که ‑به طور خالصه‑ ناش@ از عدم حرفه ای بودن 
حوزه خبررسان@، بسیاری از نقاط قوت، تالش ها و فرصت های جلب 
مخاطب در این رسانه، اغلب تحت الشعاع این مسئله قرار م@ گیرد. این 
در حال@ است که به جهت ویژگ@ های بافت اجتماع@‑  فرهنگ@ خاص 
ایران، تلویزیون (به معنای عام رسانه تلویزیون از جمله تلویزیون های 
رسانه ها  دیpر  با  رقابت  در  زیادی  بسیار  فرصت های  از  ماهواره ای) 
این است که حدود  تلویزیون،  برجسته ترین فرصت  برخوردار است. 
ی^ چهارم جمعیت ایران یا بی سواد یا کم سوادند (صرفاً سواد خواندن 
و نوشتن دارند) و فاقد سواد دیجیتال هستند یا سواد دیجیتال بسیار 
دیداری‑ رسانه های صرفاً  مخاطب  عمدتاً  نتیجه،  در  دارند؛  پایین@ 

 شنیداری و غالباً دیداری (به ویژه تلویزیون) هستند و کاربر فعال فضای 
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مجازی محسوب نم@ شوند. در فضای کمبود شیوه های متنوع و جذاب 
گذران اوقات فراغت در ایران، تماشای تلویزیون به شیوه غالب گذران 
اوقات فراغت در ایران تبدیل شد و در نتیجه، عادت تماشای تلویزیون، 
به عنوان بخش@ از زندگ@ روزمره ایرانیان درآمد، به گونه ای که دستگاه 
جهیزیه  فهرست  در  هنوز  فنآورانه اش)  تغییرات  همه  (با  تلویزیون 
دختران ایران@، جایpاه@ ویژه  دارد و همچنان طراح@ چیدمان پذیرایی 
بسیاری از منازل بر اساس محل استقرار تلویزیون صورت م@ گیرد. از 
این رو عل@ رغم تحوالت شتابان فن آوری اطالعات و ارتباطات، رسانه 
باالیی  مخاطب  جذب  فرصت های  از  ایران،  در  همچنان  تلویزیون 
برخوردار است. به عالوه تلویزیون با ام%انات گسترده ای که در اختیار 
دارد، ام%ان تولید محتوا، به ویژه اطالعات و اخبار به هنگام را دارد، 
در حال@ که فعاالن رسانه های اجتماع@، اغلب نقش توزیع کنندگ@ و 
آن ها در  توان  ام%انات و  دارند و  بر عهده  را  توزیع محتوا   @pواسط

مقایسه با تلویزیون بسیار اندک است.    
مسئله اساس@ این است که تلویزیون از فرصت های در اختیارش، 
به نحوی مطلوب بهره نگرفته و نتوانسته است متناسب با فرصت هایش، 
سرمایه اجتماع@ کسب کند. برای نمونه، نتایج پیمایش سرمایه اجتماع@ 
کشور١ نشان م@ دهد، ۶/۶ در صد پاسخpویان، اعتماد به صدا و سیما 
را خیل@ کم، ١۶/۶ درصد کم، ٣٨/٩ درصد در حد متوسط، ۶/٣١ 

درصد زیاد و ۶/٨ درصد خیل@ زیاد ارزیابی کرده اند. 
این وضعیت، به ویژه هنگام بروز بحران ها یا مسائل حاد سیاس@، 
اجتماع@، اقتصادی و ... گاه پیامدها و خسارت هایی برای کشور دارد، 
چرا که ماهیت خاص مدیریت و مال%یت تلویزیون در ایران باعث شده، 
این رسانه، صدا و در عین حال سیمای نظام تلق@ شود و همواره، روایت 
و بازنمایی تلویزیون از پدیده ها، موضوعات و رویدادهای گوناگون، 

١.  شورای اجتماع@ کشور با هم%اری پژوهشpاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ١٣٩۴ 
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از  برداشت@  اذهان عموم@،  نزد  و  تلق@ شود  قرائت رسم@  و  روایت 
رو،  این  از  کند.  ایجاد  رویدادی  و  پدیده  هر  قبال  در  نظام  روی%رد 
هرگاه روایت و بازنمایی تلویزیون از ی^ موضوع، به گفتمان عموم@ 
در جامعه، نزدی^ بوده، و موفق به اقناع افکار عموم@ شده، موجب 
نقش آفرین@ مثبت آن و باعث تقویت اعتماد عموم@ در جامعه شده و 
بر عکس، هرگاه نتوانسته در این نقش آفرین@ به نحو اطمینان بخش@، 
سرمایه  تضعیف  موجب  نماید،  اقناع  را  عموم@  افکار  و  نگرش ها 

اجتماع@ حاکمیت شده است.  

تلویزیون و مسئله مرجعیت اطالع رسانB در بحران ها
مسئله  همان  دلیل  به  بحران ها،  بروز  هنگام  بوده ایم که  شاهد  اغلب 
آشفتگ@ های  دچار  جامعه  تلویزیون،  خبررسان@  نظام  نبودن  حرفه ای 
فضایی،  چنین  در  و  شده  اطمینان بخش  معتبر  منابع  نبود  از  ناش@ 
از  بهره گیری  توسعه  با  به ویژه  فعال  شده است؛  بسیار  رسانه شایعه، 
رسانه های اجتماع@ همچون اینستاگرام و تلpرام، ام%ان پخش گسترده 
و سریع ویروس شایعه، فراهم شده است. تلویزیون در ایران، نهادی 
امنیت در هنگام بحران ها  ایجاد  رسم@ است و جایpاه@ کلیدی در 
دارد؛ بسیاری از مردم در هنگام بروز بحران، سراغ تلویزیون م@ روند 
و چنان چه تلویزیون در مواقع بحران@ نتواند به هنگام (در لحظه و پیش 
گیرد،  قرار  اطالع رسان@  مرجعیت  موقعیت  در  رقیب)  رسانه های  از 
این فرصت را در اختیار رسانه های دیpر از جمله رسانه های اجتماع@ 
قرار م@ دهد و بی تردید، در چنین وضعیت@، بازیpران@ گوناگون وارد 
عرصه م@ شوند، از جمله بازیpران ناشناخته ای که هویت جعل@ دارند 
و خیر جمع@ و منافع کالن جامعه ایران برای آن ها اهمیت@ ندارد، بل%ه 

تضعیف سرمایه اجتماع@ جمهوری اسالم@، اولویت آن ها است. 



٣٩٢  |  جستارهایی در پالس!و

در  واقعیت»  «مستند  و   «Bتحقیق «روزنامه نگاری  خالء 
تلویزیون ایران

تلویزیون، در موقعیت های حساس@ مانند فاجعه پالس%و، گذشته از جنبه 
خبررسان@، نقش مهم دیpری را بر عهده دارد که انتظار به حق افکار 
عموم@ از این رسانه است. انتظار این است که نه آن طور که تلویزیون در 
جریان فاجعه پالس%و با پخش گفت وگوهایی دو نفره یا نهایتاً سه نفره، 
به برخ@ ابعاد فاجعه پرداخت، بل%ه بر مبنای روزنامه نگاری تحقیق@، 
ابعاد گوناگون این مسئله بر اساس مستندات و اطالعات حاصل از 
تحقیق و جستجوی بی طرفانه (حقیقت جویانه) و جسورانه الیه های 
فاجعه ای  چنین  قاصران  و  مقصران  و  شود  فاجعه، کاویده  گوناگون 
تلویزیون  به ویژه  جمع@،  رسانه های  از  مردم  شوند.  معرف@  مردم  به 
انتظار حداکثر تالش برای شفاف سازی ‑و نه در لفافه بردن‑ ابعاد 
این فاجعه را دارند. مردم، نمونه هایی را به خاطر ندارند که از طریق 
تلویزیون بر مبنای تحقیق و وارس@ گسترده اسناد و مدارک و مصاحبه و 
دریافت اطالعات از اطالع رسانان مربوط به ی^ مسئله اساس@، به کنه 
آن پی برده باشند. برای نمونه در هیچ ی^ از پرونده های قضایی مشهور 
سال های اخیر چنین روندی ط@ نشده است. از این رو خوانش مردم از 
این رویه ها، شفاف نبودن اطالعات در ساختارهای رسم@ کشور است 
که این نیز منجر به کاهش سرمایه اجتماع@ چنین ساختارهایی م@ شود. 
در حال@ که اگر نظام خبررسان@ تلویزیون، روزنامه نگاری تحقیق@ را در 
دستور کار خود قرار دهد و به طور مستند، به ابعاد قضایا و بحران هایی 
را  خود  اجتماع@  سرمایه  و  اعتبار  هم  بپردازد  پالس%و  فاجعه  مانند 

تقویت و هم به بهبود عمل%ردها کم^ خواهد کرد. 
موضوع@ دیpر که در پوشش تلویزیون@ آتش سوزی و سپس فروریزی 
ساختمان پالس%و برجسته است، پخش زنده آن از تلویزیون است که 
بینندگان همچون خبرنگار شب%ه خبر، در کمال ناباوری و غافلpیری، 
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اتفاق (پوشش تصویری  این  بودند. گرچه  فاجعه  این  شاهد مستقیم 
هم زمان) به طور تصادف@ و نادر رخ داد، اما برای تلویزیون، ایجاد اعتبار 
کرد که تصویربردار و خبرنگارش در آن دقیقه خاص در صحنه حضور 
داشتند. پس از آن هم ‑همان طور که اشاره شد‑ استقرار بی سابقۀ 
شبانه روزی دوربین شب%ه خبر در محل حادثه، در ادامه همان اتفاق، 
قابل تفسیر است. آن چه باید توجه کرد این است که به طور کل@ در 
تلویزیون کشورمان برخ@ ژانرها که باعث جلب مخاطب و نیز افزایش 
اعتماد عموم@ م@ شوند، مفقودند. ی%@ از مهمترین این ژانرها مستند ‑

 واقعیت است، که در اش%ال و صورت هایی گوناگون اجرا م@ شود و 
در اقناع افکار عموم@ و نیز جذب مخاطب بسیار تاثیرگذار است. در 
مستند‑واقعیت، دوربین ی^ شب%ه تلویزیون@، در حال@ که ی^ ماجرا 
(مانند ی^ آتش سوزی، سرقت، محاکمه قضایی، و عملیات پلیس@) 
در حال وقوع است به دل ماجرا وارد م@ شود که گاه این حوادث به طور 
زنده از تلویزیون پخش م@ شوند. تجربه فاجعه پالس%و برای تلویزیون 
ایران، این درس را نیز م@ تواند داشته باشد که این ژانر مهم را جدی تر 

در دستور کار خود قرار دهد.       




