
 ! "#$%&





'()*$ ,-./$ 0 12&34 5/$60

%7*)8 /, 9!-&/-:;<

,0=>( ?@6%A

5-B-CA/$ 0 32& ،12&34 D-EF&0GH





%7*)8 /, 9!-&/-:;<
I0, J@$3!0 -,0=>( ?@6%A

۹۵ NOPQ ١٠

:6$ 9!-&/-:;< -U
 ،3V($ NV(/W ،,34 X,-O:Y$ X=P(=V* ،D,$6 Z)[$ \]->@/ ،'^*%!-_W -`3VaY ،'*-_W =O>(

 \VO* ،Z-@%bA 'aY-N!=#$3[-] ،%a]$3cVQ d$=CY ،X3_-U 3*-@ ،'(3<-< ']-O@$ NV;e
 ،\]-E@ X,$%< -`/=O>( ،X,$%< \]->@/ ،/%H 9!)< -`/=VOe ،f*%A 'C:g( ،%#=Ve%A

 'C:g( ،9!%h X=P(=O>(=V* ،'7V]-h X,-& ،'(34 D,$6 NV;e X=P( ،']-V<-e iV&$3Q$
 ،,-2_,$6 D=V"* ،j%h60/ X=P( ،':Oe/ X=P(=O>( ،']-Oe/ /-C< ،3^k$/ NV;e ،3V#,
 l-CY ،'#-. X3^[ -`/ ،'Y/0$ m!=[ -`3()k ،'O*-_ D-. Z-;e$ ،']-na* Z-;e$

 '*%( ،D$%oVaY N!,34 ،/$=OaY 5$,-* \OB-4 ،X3&-B =VOe ،Z-VC#-B =(-e ،X=CY
 ،'a`-4 d$ pO"] ،'a`-4 =O>( ،'.-q-`3()k ,$%<=O>( ،X/-^k -`3()k ،X3C2Y
 =Oe$ =V* ،Z-@,r%4 =Vg( ،'&%74 3[-] ،X,-U-U X,-&34 Zr%< ،D$%o:*$34 ,%sb(

 -`/ ،X3t%q ,%";( ،'&)q -`/=O>( ،X3C2_ 'aY ،,$/ '"]-_ NV($=O>( ،X,-UW603V4
 u%] ،I=b( X3v:2( X=P( ،Z-@/-O"( =O>( ،D,$6 X=PF( -`3VaY ،']-P^[$ X/-:o(

 w-V`=V* ،':O"] l-CY ،']-P^[$3s] j/W ،X%C] 3V(r$=CY=V* ،X3V( ,$%<=V* ،X/%2(
 .'2V*-@ \V`$/ D=V* ،'O.-&

X3V($ '>#-[ -`/=V* :\(=b( -U

 :J.%q \U

%a]$3cVQ d$=CY ،,-2_,$6 D=V"* ،']-Oe/ /-C< ،\]-E@ X,$%< -`/=O>(

١٣٩۵

'()*$ ,-./$ 0 12&34 5/$60



جستارهایی در پالسCو/ به کوشش محمدرضا جوادی ی9انه، جبار رحمان5، سعیده زادقناد، عبدال.ه عنوان و نام پدیدآور
بیچرانلو. با مقدمه سیدرضا صالح5 امیری. 

فیپاوضعیت فهرست نویس5تهران: پژوهش9اه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ١٣٩۵.مشخصات نشر

٣۴٧/٣۶٣رده بندی دیویی۵٢١ص.مشخصات ظاهری

بالها ‑‑ جنبه های جامعه شناخت5.موضوع

رسانه ها و افکار عموم5.موضوع
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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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عابران بی تفاوت دلزده کالن شهر، لخت/ م/ ایستند به تماشای شعله ور 
جمع/  خاطره  که  م/ رود  دی<ر  آن چه  فروریختن  دیرتر،  و  شدن، 
خود  در  و سپس  آتش سوختن  در  ساعت ها  شود.  تهران/  شهروندان 
برش/  مدرن،  تهران  نمادهای  از   /Kی به مثابه  پالسKو،  فروریختن 
برای قطع دل زدگ/؛  آن/  است در زندگ/ روزمره شهری غبار گ رفته؛ 
لحظه ای برای درنگ. دل زدگ/١، مفهوم/ محوری در تحلیل گئورگ 
زیمل، جامعه شناس آلمان/، از انسان کالن شهری است؛ انسان/ که در 
معرض تحرکات عصبی و محرک ها و تغییرات سریع بیرون/ و درون/ 
قرار دارد، راه خالص اش  پدیده ای روان/ است به نام دل زدگ/. نگاه 
دل زده به تعبیر زیمل، مشخصه روان شناخت/ واحد شهر است که از 
1. blasé
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لذت جویی مداوم در حیات شهری ناش/ م/ شود. نظام عصبی انسان 
کالن شهری، ناتوان از واکنش بلندمدت و شدید به تک تک محرک های 
بعضاً خشونت آمیز در زندگ/ شهری، که اعصاب را «بی رحمانه خرد 
و خراب م/ سازند»، از واکنش م/ ایستد. در دل زدگ/، قوه ممیزه، کند 
م/ شود و معنا و ارزش های متفاوت اشیاء و وقایع و به تبع، خود آن 
اشیاء، صورت/ غیرواقع/ و یe نواخت م/ یابند و هیچ چیز بر دی<ری 
برتری ندارد. انسان کالن شهری، «با مغز خود واکنش نشان م/ دهد نه 
با قلب خود». واکنش انسان کالن شهری به محرک های روزمره شهر، 
گاه/ تشدید شده و سلطه عقل صورت م/ گیرد و «واکنش  با تکیه بر آ
نشان دادن به پدیده های کالن شهری به اندام/ سپرده م/ شود که دارای 
حداقل حساسیت است و از عمق شخصیت، دورترین فاصله را دارد.»

فرد کالن شهری در مواجهه با دی<ران در وضعیت ذهن/ احتیاط١  
در  مداوم  خارج/  ارتباطات  و  غیرمنتظره  محرک های  دارد.  قرار 
باز  با هم<ان و شناخت هم<ان  از روابط سازنده  را  فرد  کالن شهر، 
م/ دارد و فرد در حیات شهری اگر بخواهد از اتمیزه شدن و وضعیت 
در  م/ آورد.  روی  احتیاط  به  بجوید،  دوری  تصور  غیرقابل  ذهن/ ای 
نتیجه همین احتیاط است که فرد کالن شهری، حت/ همسای<ان خویش 
را هم نم/ شناسد و همین ویژگ/ است که او را از نظر انسان شهرهای 
این حال  با  کوچe تر، بی عاطفه و سرد و ناخوشایند جلوه م/ دهد. 
اقتصاد  و  تقسیم کار  بستر  در  احتیاط  و  بی تفاوت/  و  دل زدگ/  همین 
پول/ در کالن شهر، زمینه آزادی فرد را فراهم م/ کند. هرچند زیمل از 
کالن شهر انتهای قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم اروپا م/ گوید اما این 
مفاهیم، با اغماض، به زیست در کالن شهر امروزی قابل تعمیم اند. 
تغییرات سریع و  به  دادن  ناتوان/ در واکنش نشان  از  ناش/  دل زدگ/ 
پیوسته  محرک های جدید بیرون/ و درون/ در شهر، انسان کالن شهری 

1. reserve
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را در رویارویی با حوادث گوناگون، بی تفاوت م/ سازد.
شهر با تعریف رابرت پارک «وضعیت/ ذهن/ است، مجموعه ای از 
این  در  نگرش های ساخت یافته که  و  و عواطف  و سنت ها،   eمناس
مناسe به ارث گذاشته شده اند و از طریق سنت ها منتقل م/ شوند.» 
بخش/ از این مناسe و سنت ها، وابسته به خاطرات شهرند و دل بستگ/ 
افراد به مKان ها. تهران اما، شهر خاطره های متحرک است. تعلق به شهر 
در تهران، با قصه گویی پیوند خورده است؛ شهری که ارجاع به مKان ها 
برای یادآوری خاطره ها ممKن نیست و باید برای یادآوری و یادبود، 
شهر را در ذهن مخاطبِ دیروزِ تهران را ندیده، از نو ساخت. تهران 
شهر کمبود خاطره های ملموسq مKان محور، شهر خاطره های سوخته 
است، شهری که با هر بنای جدید، فراموش/ را به شهروندان تحمیل 
م/ کند. همین است که در بین محرک های درون/ و بیرون/ که روزانه 
بر سر شهروندان این کالن شهرآوار م/ شود، ناگهان آتش گرفتن یK/ از 
مهمترین ساختمان های شهر، نه فقط مال باختگان/ که زندگ/ شان در 
آتش پالسKو م/ سوزد که مردم عادی را هم، در غیاب پوشش خبری 
گیرا، از پس دل زدگ/ روزمره به تماشای از دست رفتن خاطره ای دی<ر وا 
م/ دارد. دل زدگ/ برای ساعت/ کنار گذاشته م/ شود و بسیاری بار دی<ر 
با «قلب» خود واکنش نشان داده و ساعت ها ذر ه ذره سوختن و سپس 
فروریختن این بنای نمادین را به نظاره م/ نشینند. تماشای سوختن و از 

دست رفتن پالسKو، فرصت/ برای سوگواری است.
امنیت/،  و  امدادی  نیروهای  حضور  حق تقدم  به  احترام  فقدان   
تخصیص فضا برای نیروهای امدادی، و پرهیز از اجتماع مخل نظم که 
در ساعت های آغازین آتش سوزی پالسKو تا حدودی شاهد آن بودیم، 
آشKارا از نبود آموزش مهارت رویارویی با حادثه، و ناهماهنگ/ (و نه 
ناتوان/) نیروهای امنیت/ در کنترل جمعیت، حKایت دارد. این فقدان 
مسئوالن  آن  از  بیش  و  مردم  از  بسیاری  انتقادهای  نقطه کلیدی  اما، 
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به ویژه در صداوسیما بود، انتقادی که انگشت اتهام را بیش و پیش از 
همه به سوی تماشاچیان نشانه م/ رود و صحبت از وظیفه حاکمیت 
آمادگ/ شهروندان  در  را  آموزش/ اش  نهادهای  و  و رسانه های جمع/  
برای مقابله با حوادث، مسKوت م/ گذارد. در این انتقادها و هجمه 
به شهروندان/ که خواستار تماشا بودند، حق شهروند بر خاطره شهری 
نادیده گرفته شد؛ شهروندی که هیچ کدام از یادگارهای دیروز خود را در 
شهر امروز نم/ بینید و لخت/ ‑در فضای واقع/ و مجازی‑ در بهت و 

حیرت، به سوگواری خاطره ای دی<ر م/ نشیند١.
از  تماشای  به  خیابان  ها  در  فقط  اما،  ایران/  و  تهران/  شهروندان 
دست رفتن نمادی دی<ر از پایتخت ننشستند. نگاه های منتظر هر خبر 
فروپاش/ ساختمان پالسKو، در فضای  از  به ویژه پس  و هر تصویر، 
و  اطالعات  انتقال  سرعت  و  دسترس/  با گستره  تل<رام  از  مجازی 
سهولت اشتراک گذاری اش تا توییتر و مشارکت مستقیم در تولید محتوا 
نیز دیده م/ شد٢. فضایی که از سویی امKان دسترس/ برابرتر و آزادانه تر 
افراد به اطالعات را فراهم کرده و به شهروندان عادی جامعه، بلندگویی 
برای اظهار نظر پیوسته بخشیده است و از سوی دی<ر، با شKل دادن 
به شیوه اندیشه این افراد، از طرف/ و نقض حریم خصوص/ آن ها به 
١. فقدان آموزش رویارویی با حوادث و فجایع، خودمحوری و بی تدبیری برخ/ از شهروندان، 
بی شe موانع/ بر سر راه امدادگران بوده اند. از طمع/میل به ثبت خویش در هر حادثه و پیوندش 
با پدیده سلف/ و از اخالل در نظم امدادرسان/ و «تقصیر مردم»، نویسندگان دی<ری  به درست/ 
اظهارنظرهای  و  تقلیل صرف حضور شهروندان  اما  مجموعه جستارها گفته اند،  همین  در 

پیوسته آن ها، به کنجKاوی و بی خردی در فهم حادثه، راه گشا نیست.
بین  متفاوت  اجتماع/، جای<اه/  با دی<ر شبKه های  در مقایسه  توییتر،  اجتماع/  ٢. شبKۀ 
کاربران ایران/ دارد. هرچند در ماه های اخیر، تعداد کاربران ایران/ توییتر به شKل قابل توجه/، 
افزایش یافته است، اما در مقایسه با دی<ر شبKه های اجتماع/ محبوب هم چون اینستاگرام، 
فیسبوک وگوگل پالس، همچنان تعداد ایرانیان حاضر در توییتر چشم گیر نیست. با این حال، 
حضور پررنگ خبرنگاران خبرگزاری ها و روزنامه های مختلف کشور و همچنین اکانت فعال 
مسئوالن رده باال، توییتر را تا حدودی به شبKه اجتماع/ خبرساز و محتوامحور بین کاربران 
فارس/ زبان تبدیل کرده است و خروج/ اطالعات و حت/ طنزها و شوخ/ های رایج در توییتر 

را م/ توان در دی<ر شبKه های اجتماع/ و پیام رسان های موبایل/ دید.



که نه خاطر تماشا، نه هوای باغ دارد  |  ۴٠٩

طرق گوناگون از طرف دی<ر، م/ تواند هم زمان محدودکننده آزادی نیز 
باشد. در این میان توییتر از سویی زمینه مشارکت اجتماع/ گسترده، 
هم دل/ و هم اندیش/ بین بخش/ از شهروندان را فراهم کرده و از سوی 
دی<ر، توهم دموکراتیe و نخبه گرا بودن شبKه اجتماع/، واکنش هایی 
اغراق شده به همراه داشته است. توییتر، مرجع/ سهل الوصول است با 
محتوایی ١۴٠ کاراکتری و موضع گیری های لحظه ای، و مرجع بودنش 
بیش از پیش به لطف کانال هایی تل<رام/ پذیرفته م/ شود که محتوای 
پرمخاطب ترین  به  را  فارس/ زبانان  بین  کم مخاطب  نسبتاً  شبKه   این 
منتقل م/ کنند. همین است  تل<رام  یعن/  ایران  در  موبایل/  پیام رسان 
که از سویی در سKوت خبری ساعت های اولیه صداوسیما و پوشش 
طریق  از  اخبار  از  بسیاری  آن،  از  پس  روزهای  در  چالش برانگیزش 
توییت های عکاسان و خبرنگاران حاضر در صحنه، در روزهای بعد 
به  اتکا  با  از کاربران صرفاً  از سوی دی<ر بسیاری  و  مخابره م/ شود 
میدان محدودی که در آن قرار دارند، با بازتولید گفته هایی که پیوسته 

در معرض تکذیب بودند، بر سرگردان/ م/ افزایند. 
تماشاچیان  و  پالسKو  در کنار  حاضر  تماشاچیان  میان،  این  در 
به نهادهای شهری و نظارت/ و  شبKه های مجازی، در فقدان اعتماد 
در خالء نهادهای میانج/ مورد اعتماد، از سویی خود در محل حادثه 
حضور م/ یابند و از سوی دی<ر به بازنشر هر خبری در فضای مجازی 
دست م/ زنند. نگاه/ به داده های طرح سنجش سرمایه اجتماع/ سال 
١٣٩٣ م/ تواند راه گشا باشد. در کمال ش<فت/ رتبه کشوری اعتماد 
سازمان/١ به صداوسیما در میان ٢٣ نهاد در طرح سرمایه اجتماع/ 
سال ٩٣، ۵ است با این حال باید در نظر داشت این رتبه نسبتاً باالی 
اعتماد سازمان/ به صداوسیما،  در استان تهران حاکم نیست و براساس 
١. اعتماد سازمان/، اعتماد به مجموعه ای از سازمان هایی که ترتیبات ساختاری معین و تعریف 
با  تعامل  اقدامات و  از  ترتیبات، عهده دار مجموعه ای  این  قالب  پرتو و  دارند و در  شده ای 

اعضای جامعه و دی<ر سازمان ها و نهادها هستند.
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تقسیم بندی استان/ پس از خراسان رضوی و کردستان، استان تهران 
در رتبه سوم از آخر در اعتماد سازمان/ قرار دارد. در سطح کشوری، 
و روستا  اعتماد سازمان/ و شورای اسالم/ شهر  رتبه ١٩  شهرداری 
رتبه ١۶را دارد. در سطح استان/، رتبه اعتماد سازمان/ به شهرداری در 
استان تهران، از میان ٣١ استان، رتبه ٢٨ است و از اعتماد سازمان/ 
به  اعتماد سازمان/  رتبه  دارد.  این سازمان حKایت  به  پایین  به شدت 
شورای اسالم/ شهر و روستا در تهران، از رتبه مشابه شهرداری نیز 
پایین تر است و در رتبه ٣١ام اعتماد سازمان/ قرار دارد. مراجع قضایی 
با این  (دادگاه ها و ...) در سطح کشوری در رتبه ١٠ام قرار دارند و 
حال، بار دی<ر وضعیت تهران، نمایان گر این رضایت نسبی نیست و 
در خصوص مراجع قضایی، از بین ٣١ استان، تهران، کمترین اعتماد 

سازمان/ را به این نهاد دارد. 
جدول ١. ارزیابی رتبه اعتماد سازمانG چهار نهاد از بین ٢٣ نهاد در سطح 

کشوری 

شورای شهرشهرداریمراجع قضاییصداوسیمانهاد
۵١٠١٩١۶رتبه کشوری 

طرح سنجش سرمایه اجتماعG کشور ١٣٩٣

جدول ٢. ارزیابی اعتماد سازمانG چهار نهاد در استان تهران 

مراجع صداوسیمانهاد
شورای شهرشهرداریقضایی

رتبه استان تهران (بین ٣١ 
٢٩٣١٢٨١٣استان)

طرح سنجش سرمایه اجتماعG کشور ١٣٩٣

در سطح  مدارس،  از  پس  سازمان/، صداوسیما  در کیفیت خدمات 
کشور، بین ٢٠ نهاد، از بهترین رتبه برخوردار است. با این حال، نکته 



که نه خاطر تماشا، نه هوای باغ دارد  |  ۴١١

قابل توجه نارضایت/ شهروندان استان تهران در مقایسه با سایر استان ها 
رتبه  در  استان،  میان ٣١  در  از خدمات سازمان/ صداوسیماست که 
٣١ام قرار دارد. براساس پاسخ شهروندان تهران/ به کیفیت خدمات 
سازمان/ شهرداری در رتبه ١٢ ام از آخر قرار دارد و شورای اسالم/ و 
شهر و روستا و مراجع قضایی هر دو بار دی<ر در رتبه ٣١ بین استان ها 

قرار دارند.
جدول ٣. ارزیابی کیفیت خدمات سازمانG ۴ نهاد بین ٢٠ در سطح کشوری

شورای شهرشهرداریمراجع قضاییصداوسیمانهاد
٢١١١٧١۶رتبه کشوری 

طرح سنجش سرمایه اجتماعG کشور ١٣٩٣

جدول ۴. ارزیابی کیفیت خدمات سازمانG ۴ نهاد در استان تهران

شورای شهرشهرداریمراجع قضاییصداوسیمانهاد
٣١٣١٢٠١٣رتبه کشوری 

طرح سنجش سرمایه اجتماعG کشور ١٣٩٣

در ارزیابی عملKرد و پاسخ گویی نهاد ها به نیازها در سطح کشوری، 
صداوسیما پس از مدارس در رتبه دوم بین ١٨ نهاد قرار دارد، مراجع 
قضایی در رتبه ٩، شورای اسالم/ شهر و روستا در رتبه ١۶ و شهرداری 
در رتبه آخر است. در سطح استان/ از بین ٣١ استان، صداوسیما در 
ارزیابی عملKرد و پاسخ گویی به نیازها، در رتبه ٣٠، مراجع قضایی 
بین ٣١ استان در رتبه ٣١، شهرداری در رتبه ٢٣ و شورای شهر در رتبه 

٣٠ قرار دارد. 
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جدول ۵. ارزیابی عمل!رد و پاسخ گویی ۴ نهاد  از بین ١٨نهاد به نیازها در سطح 
کشوری

شورای شهرشهرداریمراجع قضاییصداوسیمانهاد
٢٩١۶٨١رتبه کشوری 

طرح سنجش سرمایه اجتماعG کشور ١٣٩٣

جدول ۶. ارزیابی عمل!رد و پاسخWویی چهار نهاد ه به نیازها در استان تهران
شورای شهرشهرداریمراجع قضاییصداوسیمانهاد

٣٠٣١٢٣٠٣رتبه کشوری 

طرح سنجش سرمایه اجتماعG کشور ١٣٩٣

در آمادگ/ مشارکت و کمe به سازمان ها، صداوسیما بین سازمان ها 
و  نهاد،  رتبه ١٢،  شهرداری ١۴  بین ١٨  مراجع قضایی  ندارد.  قرار 
شورای شهر ١١ است. در رتبه بندی استان/ مراجع قضایی رتبه ٣٠، 
شهرداری ١٩ و شورای شهر ٢٨ را دارد. نکته چشم گیر در این میان 
رتبه آمادگ/ کمe به جمعیت هالل احمر است که در سطح کشور رتبه 
نخست را دارد و در رتبه بندی استان/، استان تهران رتبه ٩ را در آمادگ/ 
خصوص  در  اطالعات/  داراست.  سازمان  این  به   eو کم مشارکت 
سازمان آتش نشان/ در طرح سنجش سرمایه اجتماع/ سال های ١٣٩٣ 
/ ارزش ها و نگرش های ایرانیان وجود ندارد اما  و ١٣٩۵ و پیمایش ملّ
با توجه به رتبه آمادگ/ مشارکت و کمe به جمعیت هالل احمر و به ویژه 
با توجه به هم دل/ گسترده با آتش نشان ها در سراسر کشور پس از واقعه 
پالسKو، م/ توان از این اعتماد اجتماع/ نسبتاً باال به نهادهای امدادی 
بهره جست و زمینه آموزش گسترده رویارویی با بحران و مدیریت آن 

را فراهم کرد.
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جدول ٧. ارزیابی عمل!رد و پاسخ گویی چهار نهاد ه به نیازها در استان تهران
شورای شهرشهرداریمراجع قضاییصداوسیمانهاد

١١٢١۴١١رتبه کشوری 

طرح سنجش سرمایه اجتماعG کشور ١٣٩٣

جدول ۶. ارزیابی عمل!رد و پاسخ گویی چهار نهاد ه به نیازها در استان تهران

شورای شهرشهرداریمراجع قضاییصداوسیمانهاد
٩٣٠١٩٨٢رتبه کشوری 

طرح سنجش سرمایه اجتماعG کشور ١٣٩٣

به نهادهای دخیل در امور  این میزان اعتماد پایین  با  شهروندان/ 
شهری و قضایی و رسانه رسم/، و در نبود نهادهای میانج/ در سپهر 
عموم/، خود به نظاره م/ نشینند، چاره جویی م/ کنند و خود قضاوت 
خواهند کرد. داده های ارزیابی عملKرد سازمان و رضایت از خدمات 
این نهادها را در  به  آمادگ/ کمe، آشKارا ضعف اعتماد  سازمان/ و 
میان مردم به نمایش م/ گذارد. صداوسیما پوشش خبری را با تأخیر 
شروع م/ کند و در روزهای بعد یe جانبه و با پرهیز از هرگونه نقد و 
ارزیابی جدی عملKرد شهرداری و شورای شهر ادامه م/ دهد. در این 
میان شهروندان/ که لخت/ دل زدگ/ را کنار گذاشته اند، نه فقط رسانه، 
از سویی  که سیاست گذار و قانون گذار و راهبر و قاض/ خویش اند. 
نامیدن تماشاچیان، تا دست به دست کردن  از برچسب زدن و گوسفند  
ویدیوهای نحوه برخورد مشابه در کشورهای دی<ر،  تا هشتگ زدن و 
فراخوان به بازکردن راه برای نیروهای امداد، به دنبال چاره جویی برای 
کاهش تجمع در محل حادثه اند؛ و از سوی دی<ر نهادهای شهری را، 
ناامید از عملKرد مراجع قضایی، خود مواخذه و محاکمه م/ کنند و 
حKم نهایی را در همان شبKه های مجازی صادر م/ کنند. با نگاه به 
وضعیت اعتماد اجتماع/ به عملKرد شهرداری و شورای شهر، آشKار 
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است که این دو نهاد پیش از شعله ور شدن پالسKو نزد افکار عموم/ 
به  تقصیر  تحمیل  و  یe جانبه صداوسیما  پوشش  و  بوده اند  محKوم 
شهروندان تماشاچ/ در استان/ که اعتماد به گفته های این نهاد در بین 
٣١ استان، در رتبه آخر قرار دارد، صرفاً فاصله بین شهروندان و رسانه 
رسم/ مل/ کشور را بیشتر م/ کند؛ اعتماد سست/ که تبعاً به ضعف در 
اقناع م/ انجامد و آموزش های ضروری را هم با مشKل مواجه خواهد 

کرد. 
با این حال، این دوری گذرا از دل زدگ/، این کنار گذاشتن موقت 
سرمایه  خود  دلسوزانه،  هم اندیش/  و  جمع/  هم دل/  این  احتیاط، 
دارند  تالش  که  م/ زند  رقم  شهروندان/  بین  در  را  دی<ری  اجتماع/ 
کمبود هر قانون و دستورالعمل و راهKاری را در فقدان نهادهای میانج/ 
ضعف  تقصیر  تحمیل  برطرف کنند.  خالقانه  با کمپین/  مطالبه گر، 
امدادرسان/ به شهروندان، از سوی هر نهادی که باشد، گام دی<ری است 
برای تخریب بیش از پیش اعتماد متزلزل به سازمان و نهاد مربوط در 
میان شهروندان/ که اعتمادی بسیار اندک و شKننده به نهادهای شهری 
دارند و به دیده تردید به نهادهای نظارت/ م/ نگرند. پوشش های ناقص 
و سوگیرانه صداوسیما، نظیر آن چه در یe هفته پس از حادثه پالسKو 
اجتماع/  پویا و سرزنده شبKه های  بودیم، در کنار حضور  آن  شاهد 
مجازی و پیام رسان های موبایل/، و شبKه  های خبری خارج از کشور، 
م/ توانند به سادگ/ اعتماد به رسانه مل/ را کاهش دهد. در این فضا، 
پاسخ گویی شفاف، تدبیر چارچوب های عملKرد برای حوادث مشابه 
–که متأسفانه در تهران امروز هیچ دور از انتظار نیستند‑، و تأکید 
بر آموزش رویارویی با حوادث با تکیه بر سرمایه اجتماع/ نهادهای 

امدادی، م/ تواند راه گشا باشد.
از دل درنگ مجازی و واقع/ شهروندان، در این خروج/ مقطع/ از 
دل زدگ/ و پرهیز از احتیاط حاکم در مناسبات شهری، در فاصله گرفتن 
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آن،  وبری  معنای  در  ابزاری  شهر، ‑عقالنیت  در  رایج  عقالنیت  از 
عقالنیت معطوف به اقتصادی پول/ نه لزوماً خردورزی اندیشمندانه 
عابران معقول‑، و از راه واکنش نشان دادن احساس/ است که عقالنیت/ 
را  کالن شهر  در  حیات  ادامه  و  م/ گیرد  شKل  خودانتقادی  و  جدید 
ممKن م/ سازد. ایستادن به تماشای پایان نمادی از تهران جدید،  تبدیل 
خاطره های منفرد از شهر به خاطره ای جمع/ از نمادی از دست رفته را 

به دنبال دارد و م/ تواند سرمایه اجتماع/ نوین/ را نوید دهد.




