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چرا ماجرای فروریختن پالس/و برای مردم این قدر مهم شد؟ چطور این 
ماجرا توانست تاکنون ذهن جامعه را عمیقاً درگیر خود کند؟ حدود ٣٠ 
نفر در پالس/و جان خود را از دست داده اند. ٣٠ نفر یعنL کمتر از نصف 
تعداد افرادی که هر روز به دلیل حوادث رانندگL به  کام مرگ کشیده 
مL شوند. این تعداد با تعداد مرگ و میر ناشL از آلودگL هوا در تهران در 
روز، برابری مL کند. با این حال، چرا حادثه پالس/و که به نسبت، ضرر 
جانL کمتری داشته است، تا این حد روی مردم تهران و ایران اثر کرد؟ 
چرا احساسات آن قدر لطمه دیدند؟ حال چرا این احساسات لطمه دیده، 
به خشم بدل شدند؟ چرا مردم از رسانه ها و باالخص صدا و سیما در 
این واقعه راضL نبودند؟ صدا و سیما که از ابتدا و با قوت و قدرت، این 
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حادثه را پوشش داد. فرق آن با باقL حوادث در چیست؟ این جستار، بر 
 Lآن است تا نشان دهد چیزی که مردم را در این حادثه آزار داد خشونت
بود که بر آن ها اعمال شد؛ خشونتL که این بار به طور مستقیم، از قشری 
به نسبت ضعیف در ساختار، قربانL گرفت. در قدم بعدی، این مقاله به 
مسئولیت رسانه مL پردازد و نشان مL دهد که رسانه ها چ]ونه مL توانند، 
نه تنها احساسات خدشه دار شده را التیام  نبخشند، بل/ه نم/L باشند بر 

زخم مخاطبان خود.
عموماً وقتL پای خشونت به میان مL آید، همه به صورت تجربی، 
مL پندارند آن را مL شناسند و حتL مL توانند تعریفش کنند. معمو̀ال هم 
نهایت کالمL در نظر گرفته مL شود  یا در   L/مصداق خشونت فیزی
مL شود.  توجه  ساختاری  و  پنهان  غیرمستقیم،  خشونت  به  کمتر  و 
گالتونگ، متفکر نروژی معتقد است، هر جا خشونت هست، صلح 
وجود ندارد. در واقع خشونت، درست نقطه مقابل صلح قرار مL گیرد. 
نظر  از  هم  باز  شود؟  مخدوش  صلح  مL شود که  باعث  چیزی  چه 
گالتونگ، هر کنشL که مانع رسیدن انسان ها به پتانسیل هایشان شود، 
مL شود. خشونت   Lتلق این رو، خشونت  از  و  برده  میان  از  را  صلح 
 Lاز خشونت که اهمیت Lفقط نوع بارز خشونت است. نوع ،L/فیزی
فراوان دارد، خشونت ساختاری/غیرمستقیم است. این نوع خشونت، 
اصو̀ال در ساختار یk جامعه، نهادینه شده است. گالتونگ مثال مL آورد 
که اگر در یk جامعه، فردی به دلیل نداشتن هزینه درمان، از بیماری 
به خاطر   Lدر همان جامعه، شخص در شرایط مشابه   Lول بمیرد  ایدز 
ثروت یا منزلت اجتماعL، درمان شده و زنده بماند، علیه فرد نخست، 
خشونت اعمال شده است. این نوع خشونت، از آن جهت غیرمستقیم 
است که کنش گرش در دسترس نیست. در واقع یk سیستم است که 
این خشونت را اعمال مL کند. ساختار اجتماعL، به گونه ای بنا شده 
مL کند. خشونت  تشدید  و  تقویت  را  از خشونت  نوع  این  است که 
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 Lرود که انگار طبیع Lسیستم  فرو م kساختاری، آن قدر در تاروپود ی
است. خشونت پنهان و ساختاری، بسیار خطرناک تر و تأثیرگذارتر از 
خشونت های شخصL است. شخص یا افرادی را در مخمصه ای نشان 
مL دهیم که هیچ راه در رویی ندارند و هیچ راه حلL هم برای شان وجود 
ندارد. برای از میان بردن خشونت در ساختار، ابتدا کشم/ش و خشونت 
باید عیان شود و بعد به سطح شخصL کشیده شود. یعنL ساختار با 
یافتن عامالن خشونت پنهان و مجازات شخصL آن ها، خود را اصالح 
مL کند و این نوع از خشونت را از میان مL برد. خشونت ساختاری، 
از  آید. در مرگ های منتج  به وجود   Lشود که کشم/ش Lعیان م Lزمان
آلودگL هوا و سرطان، به دلیل پراکندگL جامعه آماری و مبهم بودن 
در حوادث  است.  نیامده  به وجود  وقوعشان کشم/شL، جدی  دالیل 
رانندگL، کشم/ش اتفاق افتاده، اما به ظاهر، مقصر (رانندگان) در این 
حوادث مشخص مL شود، لذا خشونت ساختاری، ذهن مخاطب را 
آزار نمL دهد، بل/ه خشونتL کامالv فیزی/L به وجود مL آید و در سطح 
در  میر  و  مرگ  آمار  این که  با  دلیل  همین  به  مL شود.  حل   Lشخص
حوادث رانندگL و کشته های مربوط به آلودگL هوا بیشتر است، تأثیر 
منفL کمتری بر ذهن مخاطبین مL گذارد. در حادثه پالس/و، کشم/ش 
زنده  به صورت  دیدگان مخاطبین  مقابل  در  مL شود (ساختمان  واقع 
فرو مL ریزد) خشونت و کشم/ش، خوب توصیف مL شود (یk هفته 
پیاپی شب/ه خبر ٢۴ ساعته تصویر کوچ/L از آن را در تلویزیون نشان 
مL دهد) اما این کشم/ش حل نمL شود و شخصL نمL گردد! به همین 
دلیل، تأثیر خشونت آمیز آن بر ذهن و روان مخاطب بسیار زیاد، بسیار 

عمیق و بسیار ماندگار است.
مردم  بود که  این  عصبانL کرد،   ،Lرسم اخبار  از  را  مردم  آن چه 
مL دیدند در شب/ه خبر، اخبار رسمL و خبرگزاری ها، فاجعه به خوبی 
و زیبایی ترسیم مL شود و مرگ هایی هولناک و دهشتناک، وعده داده 
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مL شود. اما کسانL که احتما̀ال باید مقصر معرفL شوند در مقابل دوربین 
به هم تسلیت مL گفتند و از زحمات هم تقدیر و تش/ر مL کردند و 
تالش داشتند، هریk از نمد فاجعه پالس/و که برای مردم اتفاق افتاده 
است، کالهL برای انتخابات بدوزند و عکسL یادگاری ب]یرند. مش/ل 
اخبار رسمL این بود که تالش نمL کرد، عامالن و مقصرین را شناسایی 
کند. اگر بنا باشد، خشونت پنهان و غیر مستقیم که اثری ماندگار برذهن 
به سطح شخصL کشیده  باید  برود،  میان  از  دارد،  مخاطب  روان  و 
شود ولL این امر در حادثه پالس/و رخ نداد. یعنL رسانه ها از ابتدا به 
توصیف کشم/ش و خشونت اقدام کردند، اما با نگفتن مقصر واقعه، 
با یk ساختار یk پارچه که کنش گرانه  این تصور را کردند که  مردم 
 vخواهد خشونت را نهادینه کند، طرف هستند. به دی]ر سخن، عمال Lم
و   Lاجتماع تمام سیستم  اذهان مردم،  در  با مشخص نشدن مقصر، 

ساختار حاکمیتL مقصر قلمداد شد! 
دوربین شب/ه خبر ٢۴ ساعته، روبروی ساختمان بود و هر آن چه 
رخ مL داد را به صورت زنده به تصویر مL کشید. از این جهت، رسانه 
کارش را بسیار درست انجام داده است، اما پوشش خبری از فرایند 
خاک برداری و امدادرسانL، کامالv تصویری بود و هیچ صدایی نداشت. 
این صدای کیست که شنیده نمL شود؟ این صدای گودبرداری نیست 
که شنیده نمL شود، صدای مردمL است که تاکنون نمL خواستند چنین 
فجایعL انسانL را باور کنند و حاال شب/ه خبر، تصویر این فجایع را 
رنگL به رخ مخاطب مL کشد و مL گوید، همه شما مم/ن است چنین 
اتفاقL برای تان رخ دهد و هیچ امدادی هم در کار نیست. در حقیقت 
پالس/و، نه در خیابان جمهوری که در ذهن ها فرو ریخت. اخبار ما، 
اخبار مسئوالن است و نه اخبار مردم. مسئوالن، این جا و آن جا مL روند، 
 Lسخنران مL کنند،  افتتاح  را  جایی  مL کنند،   Lسخنران سمینارها  در 
مL کنند، پست مL گیرند و ... همه را اخبار پوشش مL دهد اما مردم 
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از اخبار صدا و سیما مفقودند. نه خوشL های مردم، نه آداب رسوم و 
فردیت شان در رسانه به رسمیت شناخته نمL شود، تنها وقتL مL میرند 
یا فاجعه ای رخ مL دهد که دوربین خبر به سمت شان میل مL کند. در 
این حالت، صدای مردم را قطع مL کنند و در عوض مسئوالن مL آیند 
و بدبختL مردم را به رخشان مL کشند! طبیعL است این نحوه پوشش 
خبری، هم عمیقاً خشونت زاست و هم عمیقاً مخاطب را از کل رسانه 
ملL عصبانL مL کند. رسانه ملL باید چه ویژگL هایی داشته باشد تا 

بتواند چنین اخباری را پوشش دهد؟ 
تلویزیون را یk شخصیت زنده و شخص حقیقL در نظر ب]یرید. 
نظریه پردازان روان کاوی برای تحلیل یk انسان، پنج ویژگL و طبع  را  

مشخص کرده اند: 
برون گرایی ١. ١
دل پذیری٢. ٢
گشودگL/ پذیرایی٣ . ٣
۴ .۴Lروان پریش
گاهL/ وجدان۵.. ۵ آ

این پنج طبع، شخصیت کلL یk انسان را ش/ل مL دهند و دی]ران 
فرد   kی از  را  انتظارات شان  افق  ویژگL ها،  این  با شناختن  مL توانند 
مشخص کنند. حال با توجه به این طبع ها، اگر شما بخواهید یk خبر 
 Lکنید؟ کس Lای انتخاب م Lرا با چه ویژگ Lبدهید چه کس Lبد به کس
را برمL گزینید که دل پذیری و صمیمیت باالیی داشته باشد، چون باید 
همدلL اش احساس شود، تقریباً بیماری روانL نداشته باشد (چون قرار 

1. Extroversion

2. Agreeableness

3. Openness

4. Neuroticism

5. Conscientiousness
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 Lدرست شود) کم Lنیست، استرس یا عقده هایش، مانع از خبررسان
برون گرا باشد (ولL نه آن قدر که بخواهد، سلطه جو برخورد کند، فقط 
در این حد که تسلط کامل بر شیوه بیان و لحنش داشته باشد). ذهن باز 
و در نتیجه، پذیرا داشته باشد تا بتواند در موقعیت، استراتژی اش را برای 
گفتن خبر تغییر دهد (مثالv مL فهمد گیرنده، همین امروز یk خبر بد 
گاهL کاملL نسب به  دی]ر را هم دریافت کرده است) و در نهایت، باید آ
وضعیت گیرنده و خبرش داشته باشد. رسانه ملL ما در کدامیk از این 
طبع ها نمره باالیی مL گیرد و در کدامیk نمره ای پایین؟ رسانه ملL در 
برون گرایی، نمره ای باال کسب مL کند، حتL در بیان اخبار، سلطه جو 
به  داشت،  پایین خواهد  نمره ای  و صمیمت،  دل پذیری  در  اما  است 

همین دلیل، گزینه ای مناسب برای ابالغ خبر فاجعه نیست. 
به عنوان نتیجه مL توان گفت، خشونت ساختاری، خشونتL پنهان 
است که تا لحظه کشم/ش عیان نمL شود. زمانL که این کشم/ش عیان 
شد، هر ساختاری یا با اصالح خودش یا با حذف رقیب کشم/ش زا، 
وضعیت را آرام مL کند. رسانه در این جا، نقشL مهم بازی مL کند،  چرا 
با پیدا کردن  که مL  تواند خشونت غیرمستقیم، ساختاری و پنهان را 
عامالن کشم/شL که عیانش کرده اند، به سطح شخصL بیاورد. رسانه 
آرامش  این گونه مL تواند به ساختار کمk کند و به جامعه، احساس 
میزان  بر  باید  را کم کند،  خشونت  بخواهد  رسانه  اگر  نماید.  القاء 
صمیمیت و دل پذیری خود بیفزاید، فردیت مردم را به رسمیت بشناسد 
در  و  ندهد  نشان  در النگ شات هستند،  توده ای که  مانند  را  آن ها  و 
نمایش خشونت های ساختاری، تالش کند مقصرین را بیابد، حتL اگر 

این تالشش به نتیجه نرسد، مردم احساس آرامش مL کنند. 




