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برابر  در  سوگواری.  بی هیچ  گذشت،  پالس/و  فاجعه  از  هفته  ی9 
شدند،  جاری  اش9 ها  داشت،  دنبال  به  فاجعه  جمع? که  هیستری 
روی ها زرد گشتند و زانوان سست، اما باز هم بی هیچ ماتم. درخشش 
اش9 ها در پرتو تداوم آتش سوزی، بی رنگ و ناتوان شد. حادثه پالس/و 
قربانیان?  را نصیب خانواده  انبوه تسلیت  منفرد،  انزوای حادثه ای  در 
کرد که به خاموش?، آتش گرفته بودند و زیر آوار ماندند، درعین حال 
«شهید» خوانده شدند و وعده ارج و منزلت گرفتند. پالس/وی محروم 
از ماتم، محروم از تصویر نیز باق? ماند، محروم از عکس فاجعه. این 
ماتم  از  از تصویر و محرومیت  این محرومیت  نسبت  درباره  نوشتار 
است. واقعیت کنایه آمیز این است که روز دوم پس از حادثه، عکاسان از 
حضور در محوطه جست وجو و امدادرسان? منع شدند. هر چند منظور 
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فکت ها،  تصاحب  ضرورت  اما  نیست،  عکاس? شده  امر  تصویر،  از 
آن گونه که در این حادثه احساس شد، واقعیت? معنادار برای این تحلیل 
خواهد بود. بنابراین م? کوشم ذیل سه بخش مختلف، ش/ل بازنمایی 
و رسانه ای شدن فاجعه، مسئله تصویر فاجعه و بازخوان? تاریخ? و 
اجتماع? آن و در نهایت تک افتادگ? و عدم ام/ان کنش سیاس?، به 

تحلیل وضعیت فاجعه بپردازم. 

ش!ل بازنمایی و رسانه ای شدن فاجعه
به فاصله اندک? از حادثه، شهروندان و قربانیان در سطح گفتمان رسم? 
با نوع خاص? از رسانه ای کردن حادثه روبه رو شدند که مهمترین ویژگ? 
آن، پرداخت گسترده و در عین حال، تالش برای مس/وت ساختن فاجعه 
است. به این معنا که به سرعت پوشش خبری و تالش برای بازنمایی 
حادثه آغاز و دوربین در محل مستقر شود، مرتب گزارش گر خبر مخابره 
کند، با مسئوالن و مدیران بحران مصاحبه و قربانیان دسته بندی شوند، 
اهمیت شان سنجیده شده و تصمیم گرفته شود، بر کدام ابعاد حادثه 
باید تأکید و کدام کنار گذاشته شود. همچنین کدام ابعاد، رسانه ای و 
کدام، امنیت? شود، چه کسان? قهرمان و چه کسان? فراموش شوند. رنج 
چه کسان? مؤکد شود و رنج چه کسان?، نادیده گرفته شود. به عنوان 
مثال، در میان این همه اخبار از حمایت از آتش نشان ها، تولیدکنندگان، 
تاجران و کاسبان و کارگران بی کار، هیچ زمینه ای برای توجه به کارگران 
آنان، جزء جمعیت مازادی شمرده م? شوند که نه  کشته شده نیست. 
سرزنش م? شوند، و نه سود و زیان شان مایه دل سوزی و غم است. 
آنان در ارقام هم نم? آیند. هرچند پیش از آن، رقم زیان مادی حاصل از 
آتش سوزی، به دقت محاسبه شده باشد، ارزش امالک، شرایط و سهم 

افراد هنگام بازسازی و .....
به طور خالصه، ابعاد مسئله به کشف آن چه رخ داده است، تقلیل 
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نزاع رسانه های رسم? و غیررسم? است.  این میدان اصل?  م? یابد. 
به  دسترس?  در  محدودیت  نوع?،  به  هرچند  اجتماع?،  رسانه های 
اطالعات را م? ش/نند، اما ام/ان نف? وضعیت موجود را نیز فراهم 
نم? کنند، چرا که نف? وضعیت موجود، از خالل نشر اطالعات، مم/ن 
نم? شود بل/ه محصول نقد ش/ل بازنمایی و منطق? است که ذیل آن 
نسبت رویدادها آش/ار م? شوند و فاجعه، پدیدار م? شود. به این معنا 
در وضعیت موجود، ام/ان ساخت حقیقت? جدید نامم/ن م? شود، 
گفتمان رسم? از شهروندان م? خواهد، حادثه را در فردیت اش و منتزع 

از هر زمینه اجتماع? و تاریخ? درک کنند.
رسانه های رسم? م? کوشند، دسترس? انحصاری به فکت ها داشته 
باشند و مدیریت بحران م? کوشد، پاسخ تردیدها را با نمایش فکت ها 
بدهد. در این میان، آن چه نباید فراموش شود، انحصار دسترس? به 
را  انحصاری  دسترس?  این  رسانه هایی که  مقابل،  در  فکت هاست. 
ندارند، تالش م? کنند، ابعاد حادثه را «روشن» کنند، اما همواره منطق? 
که ذیل آن فکت ها، به «فکت» بدل م? شود، یا به عبارت دیuر، نوری 
که جریان حوادث را روشن م? کند، نوری که تصویری از کلیت حادثه 
م? سازد، از هرگونه تأمل و نقد بر کنار م? ماند. منطق برسازنده واقعیت 
اجتماع?، آن چه ارتباط ما را با واقعیت ش/ل م? دهد، در میان این ولع 
جدی به ش/ار فکت ها بدون نقد باق? م? ماند؛ یعن? آن چه «وضعیت 
فاجعه آمیز» را برقرار ساخته است. از این منظر، فاجعه هیچ پیوندی با 
شرایط اجتماع? موجود و هیچ پیوندی با روال تاریخ? و اجتماع? 

وضعیت فعل? ندارد.
بر این اساس است که  فاجعه، امری منفرد دانسته م? شود و مهمترین 
مسئله «ساختن فرصت از تهدیدها و تالش برای عبرت آموزی از حادثه 
اماکن مختلف شهری است». حل و  ایمن سازی  برای  برنامه ریزی  و 
فصل شرایط موقت? و بازگرداندن امور به روال گذشته، محور اصل? 
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گزاره های رسم? است. این گونه است که خبرنگار شب/ه خبر، پیدا شدن 
اجساد را خبری خوش تلق? م? کند. سخن از «بنای مجدد ساختمان در 
فاصله اندک و نحوه پرداخت سهم مال/ان سرقفل? واحدهای تجاری» 
م? شود و ... آن چه بی وقفه خواسته م? شود، بازگشت به روال پیشین 
است، از این منظر، فاجعه چشم اندازی به درک روال فاجعه بار زاینده 

فاجعه نم? گشاید و رسانه ها نوری به فهم آن نم? تابانند. 

تصویر فاجعه و بازخوان; تاریخ; و اجتماع; آن
آن  بیاورند،  «نور»  به  را  واقعیت  م? توانند  تا  رسانه ها سع? م? کنند، 
نشان  لوکاچ، فکت  قول  به  اما  بازنمایی کنند و فکت جمع کنند،  را 
داده م? شود تا منطق پیدایی آن پنهان شود. ذیل جمع آوری فکت ها، 
واقعیت، یعن? دقیقاً آن چه باید تغییر کند، به جایuاه اصل?، ارزش مند و 
قابل توجه تکیه م? زند. جایuاه? مستقل و بی هیچ وابستگ?، به سنت? 
ازپیش موجود که اتفاقاً آن را به مثابه فکت پدیدار م? کند. با اندیشیدن 
به این منطق، پدیداری است که حوادث بی نام و نشان گذشته، قربانیان 
زندگ?  اجتماع?  و  اقتصادی  مختلف  دشواری های  فراموش شده، 
شهری، م? تواند به بحث? باب روز و کنون? بدل شود. این گونه فاجعه 
در نسبت با وضعیت اجتماع? و در زمینه ای تاریخ?، فهم شود و ام/ان 

نف? وضعیت فعل? فراهم شود.
در غیر این صورت پس از هر فاجعه، سخنان قبل تکرار م? شود. 
همان حرف ها، همان برخوردها از طرف دولت و ملت، آن چه جایش 
را  امروز  این وضع است که  از چرایی  خال? م? ماند، دریافت? جدید 
این معنا در مقابل کارکرد روشن سازی  به  ی/سره تغییر دهد. تصویر 
رسانه ها عمل م? کند، یعن? ام/ان تأمل بر نور را فراهم م? کند؛ ام/ان 
مسئله دار بودن خود آن و در مقابل، ام/ان تأکید بر تاری/?. تصویر 
بنیامین م? گوید، کارکردی  والتر  معنا همان گونه که  این  به  یا عکس 
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واژگون ساز و منف? م? یابد. از این نظر، بنیامین میان وضعیت فاجعه بار 
و عکس نسبت? برقرار م? کند، به این معنا که عکس چیزی را انعکاس 
م? دهد که چشم،  قادر به دیدن آن نیست؛ یعن? نور. خود عکس چیزی 
جز تابیدن نور اکنون بر صفحه نگاتیو نیست. در مقابل، چشم انداز 
فاجعه نیز اکنون را که همواره حامل تنش های حل نشده، نف? شده و 
طردشده است، ذیل نوری جدید آش/ار م? کند، این تنش ها را به جهان 
نور م? آورد و منظومه ای جدید از مفاهیم م? گشاید که ذیل آن، درک? 
جدید ش/ل م? گیرد. این منظومه جدید مانند ی9 تصویر، درک? جدید  
از آن چه بر ما رفته است، وضعیت? که در آن به سر م? بریم و امیدمان 
به آینده ایجاد م? کند١. در عکس و در لحظه فاجعه، با نگاه مان رویارو 
م? شویم. با آن چه در زمینه خاص? از شرایط اجتماع?، فهم مان را مم/ن 
م? کند. به عبارت دیuر با ش/ل بازنمایی غالب روبه رو م? شویم، یا به 
عبارت دیuر، منظومه ای از مفاهیم که وضعیت امروز را در پرتو فهم? 

از شرایط تاریخ? آش/ار م? سازد. 
نم? شود.  دیده  خود،  اما  م? کند،  روشن  است که  نوری  تاریخ، 
به  آش/ار م? کنند. الزم  را  از مفاهیم که وضعیت کنون?  مجموعه ای 
توضیح است که مسئله این نیست که حقیقت? بازنموده نشده، پنهان 
مانده، یا محتوایی فراموش شده، باق? مانده باشد که در لحظه اضطرار، 
به یاد آورده شود یا بازشناخته شود، در جرقه نوری که حاصل فشردن 
شاتر دوربین یا لحظه اضطرار است، سلبیت و نف? ای ش/ل م? گیرد 
که گذشته و اکنون را ذیل نور جدیدی به صف م? کند و معنایی جدید 
م? بخشد؛ چشم اندازی جدید به وضعیت اجتماع? و تاریخ? در قالب 
کلیت? چون تصویر. تصویر در ارتباط با آگاه? شدت یافته محقق از 
بحران? که سوژه درگیر آن است، رخ م? نماید، تصاویر در کنش های 
١. تاریخ به مثابه تصویر است، چرا که گذشته کلیت? حادث شده نیست که ی9 بار روی داده 
باشد، گذشته در نور امروز و گفتار امروز پدیدار م? شود. لحظه حال، همواره رنج گذشته و 

امید و چشم انداز آینده را باخود حمل م? کند، گذشته به واسطه زبان، در امروز حاضر است.
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تاریخ? تولید معنا درگیر م? شوند، پیوند آن ها با معرفت، قدرت شان 
را فراهم م? آورد که قدرت? در قلمروی تاریخ و سیاست است. بنابراین 
گذشته در اکنون به ش/ل خاص? آش/ار م? شود، به شرط آن که در 

اکنون بازشناخته شود.
مفاهیم  از  منظومه ای  با  آن  نسبت  یعن?  پالس/و  عکس  بنابراین 
که زمینه ای برای فهم وضعیت کنون? ایجاد م? کند. قربانیان حوادث 
را  خود  تصویر  این  در  شهروندان،  فرودستان،  دیuر، کشته شدگان، 
بازم? شناسند، رنج شان و دلیل آن را. این گونه حادثه پالس/و وضعیت? 
منفرد، استثنایی و منتزع از واقعیت اجتماع? کنون? نیست. این منفرد 
ندیدن باعث م? شود، تمایزی بین سیل سیستان و بلوچستان، حادثه 
پالس/و، آتش سوزی دو سال قبل تولیدی لباس در خیابان جمهوری و 
... وجود نداشته باشد. مسئله پرداختن به ی9 خبر و مغفول گذاشتن 
است که  مفاهیم?  بل/ه  فاجعه،  ابعاد  آش/ار سازی  یا  نیست،  دیuری 
ذیل آن وضعیت فعل? فهمیده م? شود و جایuاه? است که قربانیان در 

نسبت با کلیت اجتماع? و اقتصادی فعل? م? یابند. 

شهروندان؛ تک افتادگ; و عدم ام!ان کنش سیاس;
در این نوشتار، هدفم به سادگ? اعتراض به عدم ام/ان اطالع آزاد از 
شرایط حاکم بر فاجعه ای محیط?، منفرد و تک افتاده نیست، بل/ه تأمل 
بر تاریخ? مشترک در قالب ی9 تصویر (کلیت تاریخ? به مثابه تصویر) 
امروز خوانده  نارضایت? های  و  پرتو محرومیت ها  در  بتواند  است که 
شود و قربانیان، محرومان، آسیب دیدگان و شهروندان خود را در آن 
بازشناسند و عزادار شوند. این گونه است که ذیل این وضعیت تاریخ? 

با هم بودن? جدید ش/ل م? گیرد. 
همین  پالس/و،  حادثه  در  حاضر  شهروندان  به  انتقادات  کانون 
مواجهه بی مسئله، به دور از هم دل? و بر محور کنج/اوی و خودخواه? 
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امدادگران  راه  از حادثه،  بود. چه وقت? هنگام عکس برداری  شخص? 
را بستند و چه هنگام? که بی توجه به هشدار آتش نشانان سع? کردند، 
پیش گفته  مقدمات  اساس  بر  دهند.  نجات  را  دارایی شان  از  بخش? 
امتناع «باهم بودن» در وضعیت فعل?  انتقادات  این  به نظر م? رسد، 
را نادیده م? انگارد. باهم بودن? که ضرورت اصل? عمل/رد مبتن? بر 
همبستگ? جمع? است. بازشناس? وضعیت مشترک، وقت? پیشاپیش با 
جامعه مدن? عسرت زده و همبستگ? اجتماع? از هم گسسته روبروییم، 
معنایی ندارد. این گونه است که به بحران باهم بودن منجر نم? شود، 
چرا که افراد آن را در سطح فردی، درک کرده اند و البته انتقادات به رفتار 
شهروندان از این منظر بار انتقادی چندان? ندارد، زیرا منطق ش/ل دهنده 

به رفتار افراد را کنار م? گذارد.
این گونه نقد عمل/رد شهروندان، به هیچ کار نم? آید؛ شهروندان? 
که پیشاپیش به واسطه رویه های سیاس? و اجتماع? موجود در عرصه 
از هرگونه  ناتوان  و  از هم  منزوی، جدا  اجتماع?، سوژه هایی  زندگ? 
ارتباط نو با واقعیت اجتماع? شده اند. به این ترتیب شاید بازشناس? 
فروپاش? عرصه عموم? در حادثه پالس/و، گسستگ? و جدا افتادگ? و 

طبقه بندی قربانیان و بر کناری شاهدان و شهروندان را توجیه کند.
عمل/رد  درباره  خوشبینانه  روی/ردهای  خالف  بر  نظر  این  از 
شب/ه های اجتماع?، دسترس? آزاد به اطالعات، در بستر عرصه عموم? 
تضعیف شده، به راحت? م? تواند به دل زدگ? و سرخوردگ? منجر شود 
بازتولید شوند.  ناعادالنه، هم چنان  و  نابرابر  اجتماع?  و ساختارهای 
اطالعات به تنهایی کاف? نیست، نقد ایدئولوژی هم کفایت نم? کند، 
بل/ه مسئله تقویت نهادهای فعال در عرصه عموم? است که ام/ان 
مشارکت سیاس? آزاد شهروندان را بی آن که زمینه ای امنیت? بیابد، فراهم 
م? کند، یعن? ام/ان دسترس? به کنش سیاس? که نه مجرمانه باشد و 
نه تحت تاثیر البی های سیاس?؛ این گونه م? توان انتظار روی/ردهای 
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سوبژکتیو متفاوت? داشت که به تغییر وضعیت موجود یاری رسانند.

سخن پایان;
بر اساس آن چه تا کنون گفته شد، وضعیت فاجعه، ام/ان تأمل? متفاوت 
به  آن چه  م? گشاید؛  موجود  اجتماع?  و  تاریخ?  وضعیت  کلیت  بر 
آینده  به  امید  و  در وضعیت کنون?  رهایی  پیشین،  رنج های  فهم  کار 
م? آید. به نظر م? رسد در وضعیت کنون?، فروریختن پالس/و، نوع? 
ازهم گسیختگ? و فروپاش? در جهان عین? و ذهن? را به خاطر م? آورد. 
به نظر م? رسد، گسست از این وضعیت، در گروی ام/ان کنش سیاس? 
است که فقط در زمینه عرصه عموم? مم/ن م? شود؛ هویت? جمع? که 

ام/ان نف? وضعیت موجود و تغییر و اصالح آن را مم/ن کند.
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