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رحمان5،  سعیده زادقناد، عبداال.ه بیچرانلو.
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فرهنگ و ارشاد اسالم5
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را  عموم!  وجدان  و  م! افتد  اتفاق  دی/ری  از  پس  ی3!  فجایع،  چرا 
یا دست کم حس وجود عزم  اراده  و  اما عزم  آزرده م! کند،  به شدت 
یا اراده ای در جهت کاستن از آسیب در جامعه وجود ندارد. مهم ترین 
سرمایه هر انسان! در این دنیا، جان اوست، پس چرا بسیج اجتماع! 
برای کاهش خطرات زلزله یا تصادفات رانندگ! اتفاق نم! افتد در حال! 
ریزش  فیلم  یا  رانندگ!  فیلم های وحشتناک تصادف های  روز  هر  که 
ساختمان، زنده و مستقیم پخش م! شود. به باور من حافظه ای جمع! 
چهارم  رکن  عنوان  به  رسانه ها  و  ندارد  وجود  اجتماع!  بسیج  برای 
دموکراس! ی3! از مقصران اصل! این موضوع هستند؛ چه صدا و سیما 

باشد، چه رسانه های اجتماع!. 
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در ادامه این مقاله، ساختمان پالس3و و فرازوفرود تاریخ! اش را 
ریختن ساختمان پالس3و  فرو  دهم،  نشان  م! کوشم  و  م! کنم  مرور 
بسیج  برای  و مشترک  ایران!، ظرفیت! جمع!  میلیون ها  جلوی چشم 
اجتماع! به منظور کاهش آسیب بود. در ادامه مقاله، مروری کوتاه بر 
این  به  واکنش  در  غیررسم!  و  رسم!  رسانه های  اصل!  راهبردهای 
اجتماع!  نزاع های  زمینه  در  را  آن  م! کوشم  و  داشت  فاجعه خواهم 
موجود تفسیر کنم. در پایان تالش خواهم کرد توصیف کنم که چرا اگر 
تنها عامل تعیین کننده را نزاع میان رسانه ها پیرامون این فاجعه در نظر 

ب/یریم، ام3ان! برای بسیج اجتماع! وجود ندارد.  

ساختمان پالس!و: حافظه ای جمع/ 
بناهای نمادین مهم تر از پالس3و در تهران کم نیست اما ویژگ! بارز 
این بنا حضور آن در زندگ! روزمره همه شهروندان عادی این سرزمین 
برای خرید  از شهرستان! هایی که  باشید، چه ی3!  تهران!  است؛ چه 
پوشاک به تهران م! آیند. بنای میدان آزادی، نماد یb انقالب تاریخ! 
و یادگار اوج مدرنیزاسیون آمرانه در دوران پهلوی است. کاخ گلستان، 
بازسازی  نماد  برج میالد،  دارد.  ناگسستن!  پیوندی  قاجار  با دودمان 
کشور در دوران پس از جنگ یا شاید نماد آش3ار عظمت دستاوردهای 
صنعت! و عمران! کشور در ٢٠ سال گذشته باشد. بازار تهران، نماد 
سنت و تاریخ است اما ساختمان پالس3و اگر فرو نم! ریخت، بدون 
آن که ویژگ! نمادین بارزی داشته باشد، هنوز هم در حافظه مشترک 
چندین نسل از ایرانیان به زندگ! خود ادامه م! داد؛ هرچند پشت صحنه، 

نه در متون رسانه ای یا نشست های خبری و علم!. 
فرازوفرود این بنا، چه پیش از انقالب و چه پس از انقالب با زندگ! 
روزمره شهروندان گره خورده است. قبل از انقالب ساختمان! جدید 
بود در قلب تجاری تهران، ی3! از نخستین برج های آن زمان و شاید 
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ی3! از اولین رستوران های سلف سرویس! ایران؛ شامل فروش/اه های 
پوشاک در طبقات پایین و فواره های آبی که تا طبقه سوم باال م! آید. 
ساختمان! شیb و مدرن، حت! به تعریف امروزی با کاربری پاساژ و 
مرکز خرید. رقیبی جدید برای بازار سنت!. محل عرضه کاالهای لوکس 
خارج! و نماد نوع! سبb زندگ! تازه متولد شده: خرید کردن، وقت 
گذراندن، نمایش وفور و فراوان!، دیدن کاالهای خارج!، قرار گرفتن 
خوردن،  غذا  بیرون  هنرپیشه ها،  عکس  دیدن  تبلیغات،  معرض  در 
چراغان! و فواره و تفریح یا جایی برای انتخاب برند. چیزی به اسم 
نیای چیزهای جدیدتری مانند مال، م/امال، هایپراستار و  پاساژ که 
عناوین مشابه محسوب م! شود. مدل! نوظهور برای شهروندان! که باید 
طرح های مدرنیزاسیون دوره آخر پهلوی دوم را درون! م! کردند. حامل 
فرهنگ! جدید اما کم خطرتر از م3ان های دی/ری چون دیس3و، کاباره 
تا  تهران  زمان  آن  شانزه لیزه  الله زار،  خیابان  به  نزدیb تر  م! خانه.  یا 
خیابان خیام، مرز غربی بازار امروزی رو به افول؛ اگر پروژه م/امال های 

پایتخت به ثمر بنشیند. 
۴٠، کسان!  دهه  اواسط  معمول!  شهروندان  حت!  وجود،  این  با 
تازه متولدشده  متوسط  طبقه  تنها  م! گذراندند،  وقت  پالس3و  در  که 
اما همین طبقه بود که دست باال را در  نبودند  در دوران پهلوی دوم 
قدرت داشت چون هم حمایت ح3ومت را با خود داشت که سودای 
فرهنگ! و اجتماع! گسترش طبقه متوسط ـ به روایت! خاص را در سر 
اقتصادی خصوص!، سودای قدرت مندتر  نیروهای  ـ و هم  م! پرراند 
شدن سرمایه داری صنعت! را با قدرت به پیش م! راندند. تجربه روزمره 

سبb زندگ! طبقه متوسط!u رفتن به پاساژهایی چون پالس3و بود. 
 bپالس3و، نماد سرمایه داری، که با وقوع انقالب مصادره شد، به مال
دولت! جدید، بنیاد مستضعفان واگذار شد و کارگاه های تولید پوشاک 
را به طبقات باالیی این ساختمان اضافه کرد. پی گیری سیاست های 
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خرید  مشترک  حافظه  انقالب،  اول  دهه  در  سوسیالیست!  اقتصادی 
کردن را از بین نبرد و به جای شیb بودن و مدرن بودن، هرچه بیشتر 
به منطق بازار سنت! نزدیb شد، همان گونه که چرخ دست! ها، راه شان را 
به پاساژ پیدا کردند. رونق پالس3و به عنوان نماد جامعه مصرف!، حاال 
دی/ر به پایان رسیده بود. خریداران حاال همه مردم بودند و فرودستان، 
عالوه بر بازار، مشروعیت ایدئولوژیb خرید کردن از پاساژ پالس3و را 
هم به دست آوردند، بدون آن که نیازی به مدرن شدن و تبدیل شدن به 
طبقه متوسط اقتصادی و فرهنگ! داشته باشند. جنگ که به پایان رسید 
و سیاست های لیبرال! به جریان افتاد، ساخت طبقه متوسط جدید هم 
در دستور کار قرار گرفت و پالس3و، دی/ر ظرفیت! نمادین برای طبقه 
متوسط نداشت اما هنوز هم خرید کردن و پاساژگردی تجربه و حافظه 
مشترک طبقات اجتماع! مختلف! بود که از این بنا بازدید م! کردند.    

با همه این فرازونشیب ها، ساختمان پالس3و، هنوز هم قدیم! ترین 
نماد تجربه زندگ! روزمره، پیرامون امر خرید بود، حت! به شیوه طبقه 
 ،bایدئولوژی و  سیاس!  مخالفت های  از  بسیاری  وجود  با  متوسط!. 
همین تجربه مشترک است که سرزنده، قدرت مند و پویا، همین امروز 
م! سازد،  اقتصادی  تقاضای  تهران،  شهر  م/امال های  و  مال ها  در 
با خرید و تفریح و غذا سرگرم م! کند و موتور  را  شهروندان عادی 
محرک قوام یافتن بیشتر سرمایه داری شهری، در برابر خرده بورژوازی 
سنت! مستقر در بازار است. چیزی که طبقه اجتماع! و تفاوت فرهنگ! 
م/امال  مردان  و  زنان  پوشش  و  چهره ها  به  است  نم! شناسد. کاف! 
کورش سری بزنید، تجربه مشترک همه شهروندان معمول! و عادی 
که حافظه ای مشترک برای خرید، زنده کردن نوستالژی، وقت گذران!، 
دیدن ماه! های طبقه منف! یb یا هر چیز دی/ر در پالس3و را م! سازند 
و آن ها را به ی3دی/ر پیوند م! دهد. همین ها با ابزارهای رسانه ای مجان! 
در دسترس، رقیب رسانه های رسم! در ش3ل دادن به افکار عموم! 
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شده اند. 

ساختمان پالس!و: خاطره ویران/ 
هم ابعاد فاجعه، بسیار شدید بود و هم پوشش رسانه ای، بسیار وسیع 
بود. نخستین فیلم ها از فروریختن شبه سینمایی ساختمان را، بر خالف 
با موبایل هایشان، نخستین شاهدان  از وقایع مشابه که مردم  بسیاری 
فاجعه هستند، خود صدا و سیمای جمهوری اسالم! ایران پخش کرد، 
هنگام! که در حال پوشش خبری آتش سوزی بود. همه مردم، زنده و 
مستقیم ریزش ساختمان پالس3و را با کیفیت و سرعت! فراتر از حد 
انتظار در تلویزیون ها یا بالفاصله در گوش! های همراه خود مشاهده 
کردند. آمادگ! الزم برای قرار گرفتن در معرض این رویداد، از ساعت ها 
بود، زیرا نخست آتش سوزی و سپس فاجعه ریزش  قبل فراهم شده 
ساختمان رخ داد. تأیید خبر ماندن تعدادی از آتش نشانان در زیر آوار، 
شوک عظیم قبل! را عظیم تر کرد، تا این که پوشش رسانه ای این حادثه 
فراتر از این سرخط، اخبار بسیاری از رسانه های جهان! را نیز تش3یل 
داد، واکنش های جهان! به همراه داشت، نزاع های سیاس! بسیاری را 
دامن زد و واکنش های گسترده مردم! ایجاد کرد. در زمان نگارش این 
در  از محل حادثه  زنده تصویری  به مدت یb هفته، پوشش  مقاله، 
شب3ه خبر ادامه دارد و بر مبنای مشاهداتم، به نظر م! رسد که شایعات، 
اخبار، تحلیل ها، واکنش ها، عکس ها و مباحثه ها درباره این رویداد در 
مجاری غیر رسم! از جمله رسانه های اجتماع! و گفت وگوهای میان 

مردم، همچنان ادامه دارد و به پایان نرسیده است. 
در فاجعه ریزش پالس3و، کاف! است راهبردهای اصل! رسانه های 
رسم! و غیررسم! و ارتباطات میان فردی طبقات مختلف اجتماع! 
را مرور کنیم تا بتوانیم به حدس! نزدیb به واقع درباره افکار کلیت 
افکار عموم! بزنیم. برای مثال، عالوه بر اخبار آواربرداری و سرنوشت 



۴۵٢  |  جستارهایی در پالس!و

جمهوری  سیمای  و  صدا  اصل!   راهبرد های  از  بعض!  آتش نشانان، 
چنین  م! توان  مخاطبان  همه  برای  هفته گذشته   bی در  را  اسالم! 
خالصه کرد: به اخبار رسانه های اجتماع! و شایعات توجه نکنید؛ با 
گفت وگو با مسئوالن، مقصران و مسئوالن احتمال! حادثه را شناسایی 
از  سیاس!  گروه های  از  بعض!  نقش  دارد،  ام3ان  آن جا که  تا  کنید؛ 
اجتماع!،  رسانه های  در  کنید.  کم رنگ  را  تهران  شهرداری  جمله 
م! گرفت که  قرار  دید  معرض  در  بیش تر  چیزهایی  همان  برعکس، 
نقش گروه هایی را بیشتر پررنگ م! کرد، شایعات و اخبار غیررسم! 
و نامعتبر به سرعت پوشش وسیع! م! یافت و وجدان جمع! آن چنان 
احساس درد خود را بروز م! داد که همه از جمله شهروندان! را که در 
محل حادثه ازدحام کرده بودند، بر خالف معمول، سرزنش م! کرد. 
جالب آن که سرزنش شهروندان حاضر در محل حادثه، تنها راهبردی 

بود که رسانه های رسم! و غیررسم! بر سر آن اشتراک نظر داشتند. 
در گفت وگوهای میان مردم نیز ادامه همین اختالف نظر را م! توان 
دنبال کرد: کسان! که اخبار را در گفت وگوها رد و بدل م! کردند، کسان! 
که از روز برای شان واضح تر بود که ساختمان منفجر شده است، کسان! 
که مقصران پشت پرده احتمال! را برای دی/ران افشا م! کردند، کسان! 
از  که به «جماعت سلف! ب/یر١» فحش م! دادند و کسان! که نگران! 
زلزله یا وقوع حوادث مشابه را  ابراز م! کردند. به باور من، یb ماه بعد، 
تنها خاطره ای که از ریزش ساختمان پالس3و در اذهان عموم! باق! 
خواهد ماند، از قضا، تنها همین ترس مبهم ریزش ساختمان! دی/ر، در 

نقطه ای دی/ر خواهد بود. 
به  «بازنمایی»  بر  تأکیدش  با  روزهای گذشته،  در  رسانه ای  نزاع 
جای «بازتاب»، تنها به ش3اف های اجتماع! دامن زده است. نخست، 

١. عبارت! نزدیb به این عبارت را نخستین بار در ی3! از کافه های مرکز شهر تهران از زبان 
مردی جوان شنیدم.  
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واکنش گسترده طبقه متوسط! پرتعداد که به صورت تاریخ! و به دالیل 
پوشش  ندارد،  رسم! کشور  رسانه های  به  چندان!  اعتماد  مختلف، 
رسانه ای صدا و سیمای جمهوری اسالم! ایران را بی اثر کرده است. 
تنها یb مسئول مرده است، چون  این ها، یb مسئول خوب  از نظر 
مدیران میان!، هم/! ناکارآمد، بی کفایت، ناخیرخواه و تشنه قدرت 
بیشتر یا دست کم حفظ جای/اه خود هستند؛ سیاست، امری شیطان! 
به ذات خود دروغگو. اگر رسانه ای هم داشته  است و سیاست گذار 
ارائه  باشید که نه در خبر که در گزارش و تفسیر و میزگرد، هدفش 
روایت! ویژه باشد که در آن نقش کم تری برای بعض! از ابعاد فاجعه 
قائل شده باشد یا تالش کند تا صدای بعض! کمتر از دی/ران شنیده 
بازنمایی ویژه ای  فاجعه،  ابعاد مختلف  دادن  انعکاس  به جای  شود، 
ارائه کرده است که به تشدید اسطوره سیاست گذار بی کفایت دروغگو 
دامن م! زند. اگر تالش کنید بازتاب های خبری و تحلیل! در رسانه های 
اجتماع! را نامشروع جلوه دهید، شایعات و افسانه های کوچه و خیابان 
را گسترده تر کرده اید و اگر نتوانید همه مسئوالن و مقصران احتمال! 
همین  شناسایی  برای  دائماً  چشم ها  کنید،  حاضر  دوربین  جلوی  را 
مقصران، پشت صحنه به جست وجو خواهند پرداخت. همین طبقه 
متوسط است که با ابزارهای رسانه ای خود در رسانه های اجتماع! و 
حمایت و هم دل! رسانه های جای/زین روایت! دی/ر را نشر خواهد داد 
که نتیجه منطق! آن ش3ل نگرفتن حافظه ای جمع! برای اقدام! جمع! 

است. 
زنان و مردان! بی شمار، عموماً از طبقات متوسط، که با تل/رام یا 
در ارتباطات میان فردی واقع! خود با ی3دی/ر پیام ردوبدل م! کنند، 
در  یا  م! گذارند  اشتراک  به  را  آتش نشانان  اینستاگرام عکس های  در 
پست های متن! خود در توییتر خشم خود را قربان! شدن آتش نشانان به 
خاطر فساد اداری، بوروکراس! ناکارآمد، بی کفایت! یا هر علت دی/ری 
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فریاد م! زنند، ناگزیر به جای انعکاس علل حادثه با اطالعات محدود 
و بر مبنای پیش فرض های کلیشه ای خود، بازنمایی ویژه ای از فاجعه 
برم! سازنند که گره گاه، آن انکار هر آن چیزی است که از مجاری رسم! 
بیان شود. سیاست گذاران، منبع پیام هایی هستند که از مجاری رسم! 
بیان م! شود. نتیجه منطق! انکار مجاری رسم!، به تدریج انکار خود 
منابع رسم! است. همین منابع رسم! هستند که باید سیاست گذاری 
کنند، بسیج اجتماع! ایجاد کنند و با حمایت افکار عموم!، تغییرات 
را با مقاومت کم تر به پیش برانند. اگر گفته های رهبران سیاس! را باور 
بدون  و  کرد  نخواهید  باور  نیز،  م! دانند  الزم  را که  اقدامات!  نکنید، 

کاربرد زور، انگیزه ای برای عمل نخواهید داشت. 
پالس3و، حافظه ای جمع! و مشترک پیرامون امر خرید بود برای 
بسیاری از ایرانیان، چه نمادی از جامعه مصرف! طبقه متوسط! باشد، 
از  اما فروریختن آن م! تواند چیزی بیشتر  به افول  چه ساختمان! رو 
خاطره ای مبهم از ویران! ناش! از ترس! فروخفته باشد. ام3ان! است 
برای بسیج اجتماع!، سیاست گذاری و اقدام دولت و ملت در جهت 
سیاس! کوتاه مدت،  اهداف  سر  بر  رسانه ای  نزاع  اگر  آسیب  کاهش 
رقابت میان پلتفرم های محتوا، نزاع های طبقات! یا ش3اف دولت‑ ملت 
را بر آن بار نکنیم. رسانه مل!، بنا به تعریف م! تواند بازتاب نظرات 
افکار عموم! همه شهروندان باشد. رسانه های اجتماع! نیز کارکردی 
بیش از ابراز خشم و مخالفت دارند و م! توانند بازتاب اقدام جمع! 
مشترک! باشند که وفاق اجتماع! بر سر آن برقرار است، اما تا رسیدن 
به این نقطه، به نظر م! رسد که باید همچنان چشم دوختن به فاجعه ای 

دی/ر را انتظار ب3شیم. 




