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روز پنجشنبه ٣٠ دی ماه ٩۵ در برابر دیدگان میلیون ها نفر، ساختمان 
مال=  باخته شد، خسارت های  بسیاری  فروریخت. جان های  پالسFو 
فراوان= به بار آمد، دل های پرشماری گرفت و اشI های غمباری روان 
شد. این ها همه وجه «مادی» این فاجعه است. از این وجه درم= گذرم 

و به وجه «نمادین» آن م= پردازم.  
در خالل فاجعه و پس از آن، نمادهای بسیاری تولید، توزیع، تکثیر 
و مصرف شد، همچنان نیز م= شود. سرعت وقوع فاجعه چنان بهت= 
آفرید که حت= سیمای مل= نیز نتوانست مدیریت= بر چ]ونگ= پوشش 
واقعه،  نمادین  تکثیر  آن کند. موج نخست  آغازین  رسانه ای لحظات 
از همان دقایق آغازین، سرکش= خود را نشان داد. تصاویر فروریزی 
هیجان زده   و  بهت آلود  و گزارش  صدا  با  همراه  پالسFو  ساختمان 
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گزارش گران اش، به طور زنده و مستقیم از سیمای مل= پخش شد. در 
چشم برهم زدن= این تصاویر تولیدشده، میلیون ها بار در همه جا تکثیر 
شد، هم در صفحه  تلویزیون ها و هم در اسFرین مانیتورها و گوش= ها و 
تبلت ها. همین کاف= بود تا نمادهای تولیدشده به دست سیمای مل= از 
کنترل آن برون جهند و منطق «پخش» را مستقل از اراده  مدیران سیمای 
مل= در پیش گیرند. حت= اگر گوش= های مردم تماشاگر واقعه نم= بود، 
حت= اگر مردم= به تماشا نم= رفتند تا تصاویری را ضبط کنند، باز هم 
در تکثیر و توزیع و مصرف انفجاری همان تولیدات سیمای مل= از 

واقعه، تفاوت معناداری رخ نم= داد.
موج دوم را اما خود مردم برانگیختند، با حضورشان در «صحنه» 
مردم  این  از  باید  چرا  (راست=  ارتباط=.  تکنولوژک  ابزار  یاری  به  و 
همیشه حاضر در صحنه بنالیم؟) موج دوم بر موج نخست سوار شد و 
این سان سونام= نمادها به راه افتاد. این جا نیز به طریق اول=، مدیریت= بر 
فرایندهای تولید و تکثیر نمادها وجود نداشت و ندارد. انبوه تصاویر و 
واژه ها با سرعت= سرسام آور، ردوبدل م= شود. هیچ سوژه  خرد یا کالن=، 
پویش نمادها را تنظیم و هدایت نم= کند؛ پویش نمادها منطق خود را 
دارد. در مواقع بحران، این پویش، سرکش تر و بی مهارتر م= شود و خود 

بر شدت و ژرفای بحران م= افزاید. 
در همان ساعات نخستین حادثه، در میان انبوه تصاویر و گفتارها، 
سپتامبر  حادثه ی ١١  با  حادثه  این  شباهت  با مضمون  نیز  پیام هایی 
دست به دست م= شد؛ این تداع=، چندان نیز بی وجه نبود. آتش سوزی 
و دود و غبار، فروریزی برج= بلندمرتبه در عرض چند ثانیه که از قضا 
مرکز تجارت نیز بود، برجای ماندن تل= از خاک، و سراسیم]= مردم و 
بrه نیرومندی میان این دو حادثه ایجاد  نیروهای امدادی، هم]= وجوه شَ
م= کرد. ازاین رو در تفسیر آن، شایعات= نیز مبن= بر عمدی بودن حادثه 

و دست داشتن گروه هایی خاص در فضای مجازی درپیچید. 



سرکش8 تحمل ناپذیر نمادها  |  ٣٩٧

البته بی گمان این دو رویداد در واقعیت عین= خود، در چیزی بیش از 
یI تداع=  روان شناخت=، هم بهره نیستند. نه ساختمان پالسFوی تهران 
با برج های دوقلوی تجارت جهان= در نیویورک قابل مقایسه است و نه 
شواهدی بیش از همان شایعات در تأیید هر گونه برنامه ریزی سازمان= 
برای ترور و وحشت ایدئولوژیI در دست است. این تداع=، بیش از 
آن که پایه در واقعیت= عین= داشته باشد، برآمده از نوع= خلقیات ما 
ایرانیان امروزین است که آمیزه ای است از توطئه انگاری، خودشیفتگ=، 
جسارت اظهار نظر در هر موضوع=، عشق و نفرت هم زمان به غرب 
(به ویژه آمریFا)، طنزپردازی همراه با لودگ=، و مانند این ها. بروز چنین 
تاکس= ها مشاهده  لقلقه های درون  از هر جایی در  را بیش  خلقیات= 
م= کنیم. این لقلقه ها، اینک به فضای مجازی نیز سرایت کرده است، 
اما نمادها حت= اگر پایه در هیچ واقعیت= هم نداشته باشند، باز هم کار 

خود را م= کند. 
از  را  پالسFو  ساختمان  حادثه   نمادین»،  «پویش  این،  وجود  با 
بسیاری جهات م= توان با پویش نمادین حادثه  ١١ سپتامبر شبیه دانست. 
بر هر دو منطق= یFسان حاکم است، منطق= که از هر عینیت= مادی ، 
سرم= پیچد و از آن درم= گذرد، و در همان حال واقعیت= م= آفریند که 
از هر واقعیت= «واقع= تر» است. «پالسFو» اینک دی]ر یI «کالن نماد» 
است، یI هایپرریالیت= (اصطالح ژان بودریار) است که شاید بتواند 
تاریخ را به پیش و پس از خود تقسیم کند: ایران پیش از پالسFو و ایران 
پس از پالسFو؛ همچنان که هایپرریالیت= ١١ سپتامبر نیز تاریخ آمریFا 
و بلFه کل جهان را به پیش و پس از خود تقسیم کرد. اگر نماد پالسFو 
تا پیش از ٣٠ دی ٩۵ تنها در چهارراه استانبول و دامنه  محدودی از 
ذهن ها و یادها حضور داشت، اینک در هر گوشه و کنار ایران حاضر 
است، آن هم دی]ر نه همچون ساختمان ١٧ طبقه  محل تولید و عرضه  
پوشاک، بلFه همچون کالن نمادی از آتش و ویران= و مرگ،  تالش و 
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ایثار آتش نشانان، و سوءمدیریت نهادهای مسئول.
آن  مادی  واقعیت  از  پالسFو  فاجعه   نمادین  واقعیت  سان  بدین 
بس= فراتر م= رود. اما این در حال= است که فاجعه های بس بزرگ تری 
هر روزه در سراسر این خطه رخ م= دهد. م]ر تلفات روزانه  حوادث 
رانندگ=، کمتر از تلفات حادثه  پالسFوست؟ م]ر تخریب زیست بوم ما 
کمتر از فروریزی ساختمان پالسFو فاجعه بار است؟ م]ر آلودگ= هوای 
تهران، جان های کمتری را به کام مرگ کشانده است؟ م]ر بحران های 
فروپاش=  این ها، سبب  مانند  و  مال=  و فساد  اعتیاد  و  فقر  و  بیFاری 
دی]ر  و  شهرداری ها  سوءمدیریت  م]ر  م= شود؟  زندگ= های کمتری 
نهادهای اجرایی را هر روزه در جریان عادی امور نم= بینیم؟ م]ر حادثه  
سوختن دانش آموزان شین آبادی در آتش بی تدبیری مدیران آموزش و 
پرورش وقت از یادها رفته است؟ پس چرا هیچ کدام از این ها تا بدین 

حد، سونام= نمادها به راه نینداخته است؟ 
به گمانم پالسFو، کالن نمادی برای همه  این حوادث است. پالسFو 
اتم=  انفجار  همچون  را  حوادث  این  همه   در  انباشته  نمادین  انرژی 
نمادین آزاد کرد، اما تفاوت انرژی آزادشده در انفجار اتم= با انرژی 
به  این دوم=  آزاد شدن  این است که  در  نمادین  آزادشده در سونام= 
هیچ رو، به معنای ته کشیدن آن و ایجاد برزخ اتم= نیست. تازه اول 
ماجراست. از آن جا که مدیریت بحران کارآمدی نیز وجود ندارد، بحران 
خود به مدیریت خود و نیز مدیریت ما م= پردازد. سرکش= تحمل ناپذیر 

نمادها، نیروی توفنده  خود را در پالسFو به رخ ما کشید. 
اما پرسش این است که نمادها چرا و چ]ونه سرکش م= شوند؟ دی]ر 
این که آیا م= توان اسیر و گرفتار پویش خودکار نمادها نشد؟ آیا امFان 
گونه ای مدیریت بر این پویش وجود دارد؟ آیا با تحلیل باال، عینیت= 
دروغین به نمادها نم= بخشیم؟ آیا عاملیت و انتخاب عقالن= انسان ها 
پویش  دانستن  خودکار  با  آیا  این گذشته،  از  ب]یریم؟  نادیده  باید  را 
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نمادها، شFاف= ژرف و بزرگ میان عرصه  نمادین و عرصه  عینیت های 
واقع= نم= افکنیم؟ 

پی یر بوردیو، جامعه شناس فرانسوی، در نظریه  «سرمایه ی نمادین» 
«فرهنگ=»،  «مادی»،  ارزش های  برهم کنش  و   IتیFدیال خوبی  به 
«اجتماع=» و «نمادین» را برنمایانده است. به یاری نظریه ی او شاید 

بتوانیم برای پرسش های باال پاسخ= بیابیم. 
به طور کل=، سرمایه یا «ارزش» بر دو نوع است: مادی و غیرمادی. 
ارزش مادی، همه  آن چیزهایی است که عینیت مادی دارند و به کار 
تکامل یافته   و  پیشرفته  در شFل  مادی،  ارزش  م= آیند.  ما  زندگ= های 
یت= به نام «پول» یا ارزش های اقتصادی دی]ر به  خود در نهایت با کم~
نوع است: فرهنگ=،  بر سه  ارزش غیرمادی، خود  اما  بیان درم= آید. 
اجتماع=، و نمادین. «ارزش فرهنگ=» همه  آن چیزهایی است که در 
ما، سرمایه   فرهیختگ=  و  دانش  م= شود. مجموعه   تولید  هنر  و  علم 
ما  امFان های  مجموعه   اجتماع=»  «ارزش  م= سازد.  را  فرهنگ= مان 
در شبFه  مناسبات اجتماع= است که به طور عمده، مبتن= بر اعتماد و 
دوست= است. «ارزش نمادین» نیز مجموعه  نشانه ها و نمادهایی است 
که به ارزش های مادی و فرهنگ= و اجتماع= ما داللت م= کنند؛ برای 
نمونه مدرک دانش]اه= در رشته ای خاص، نشان دهنده  میزان سرمایه  
فرهنگ= ماست، یا دفترچه  حساب بانک=، نمایان گر میزان سرمایه ی 
خانواده  به  ما  تعلق  نشان دهنده   ما  خانوادگ=  نام  یا  ماست،  مادی 
(اجتماع) و ازاین رو نشان دهنده  بخش= از سرمایه ی اجتماع= به شمار 
م= آید. اما ارزش نمادین، ویژگ= های دی]ری نیز دارد که سبب م= شود 
نتوان آن را فقط سرجمع ارزش های مادی، فرهنگ= و اجتماع= قلمداد 

کرد. 
نه  نه مادی است و  نمادین  ارزش  به نظر م= رسد،  آن که  نخست 
غیرمادی، اما هم زمان هم مادی است و هم غیرمادی. به سخن دی]ر، 



۴٠٠  |  جستارهایی در پالس!و

نمادها به گونه ای اعتباربخش ارزش های مادی، فرهنگ= و اجتماع= 
هستند. برای نمونه، حت= اگر سواد و فرهیختگ= باالیی داشته باشیم اما 
«مدرک» آن در اختیارمان نباشد، بعید است افراد زیادی ما را «باسواد» 
یا مدارک  آورند؛ اگر شناسنامه  و دارای سرمایه  فرهنگ= باال به شمار 
شناسایی مان را گم کرده باشیم و از قضا در کشور دی]ری باشیم، برای 
و  برم= خوریم  مشFل  به  سخت  (اجتماع=)مان،  مل=  هویت  احراز 
این سان هویت یا ارزش اجتماع= مان به رسمیت شناخته نم= شود؛ به 
همین سان اگر پول مان را گم کنیم یا در آتش بسوزد، ما دی]ر هیچ راه= 
برای بازیابی ارزش مادی معادل آن پول نخواهیم داشت. به نظر م= رسد 
ارزش های نمادین، به نوع= شرط امFان ارزش های دی]ر هستند و خود 
به سادگ= در زمره  آن ارزش ها جای نم= گیرند. این ویژگ= را م= توان 
زیرا  نهاد،  نام  نمادین،  ارزش  های  تعبیر کانت، ویژگ= «فرارونده»  به 

همواره به فراسوی واقعیت های مادی، فرهنگ= و اجتماع= م= روند. 
دومین ویژگ= نمادها یا ارزش های نمادین، که از دل ویژگ= نخست 
با  ازاین رو  و  «امنیت»  با مفهوم  نوع=  به  این است که  بیرون م= آید، 
مفهوم قدرت و امر سیاس= گره م= خورند. نمادها، ابزار و میانج= و 
بدین سان فراهم آورنده  امنیت و قدرت برای ما هستند. هنگام= ما قدرت 
اقتصادی داریم که به واسطه  نمادهای مال= (همچون پول، اعتبار بانک= 
و...) دی]ران ما را دارای قدرت اقتصادی به شمار آورند. برای آن که در 
گروه و حزب و ملیت= پذیرفته شویم و «خودی» به حساب آییم، باید 
نمادهای آن ها را بپذیریم و آویزه  خود کنیم. برای آن که حرف عالمانه  
ما خریدار داشته باشد و برای نمونه بتوانیم در دانش]اه تدریس کنیم یا 
حرف مان را به کرس= بنشانیم، باید مدرک دانش]اه= داشته باشیم. همه  
این بایدها سبب م= شود، همواره بFوشیم بر میزان سرمایه های نمادین 
خود بیفزاییم و از هر لحاظ قدرت مند شویم. قدرت مند شدن نیز در 
نهایت، راه عین= کردن اراده مان را هموار م= کند و بدین سان هرآن چه 
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بدون  نمادین،  سرمایه های  بدون  م= دهیم.  انجام  م= خواهیم،  را که 
نمادها، گویا از دایره  انسانیت بیرون م= افتیم. پس به نظر م= رسد برای 
کسب و حفظ ارزش های نمادین، همواره در ستیزیم. همه  جنگ های 

انسان=، بر سر نمادها بوده است.
به  است که  این  نیز  نمادها  ویژگ=  مهم ترین  بسا  چه  و  سومین 
نوع= بستر و میانج= تبدیل پذیری و ربط ارزش های مادی، فرهنگ= و 
اجتماع= اند. اگر نمادها نبودند، به هیچ رو نم= توانستیم از ارزش های 
اثر  هنرمند،  بیافرینیم.  برعکس  و  اجتماع=  یا  فرهنگ=  ارزش  مادی 
فرهنگ= و هنری اش را که دارای ارزش فرهنگ= است «م= فروشد»، یعن= 
با ارزش مادی پول، مبادله م= کند. اگر کمینه ای از اعتماد، درون شبFه  
مناسبات اجتماع= مان نباشد، هیچ معامله  اقتصادی سر نم= گیرد. اگر 
اعتبار مال= یا سند ملF= نداشته باشیم، بانک به ما برای وام دادن اعتماد 
نم= کند. در یI کالم، بدون نمادها، هیچ کنش انسان= سر نم= گیرد. 

کل تمدن انسان= بر پایه ی نمادها استوار شده است. 
پس به طور خالصه، نمادها دارای این سه ویژگ= منحصربه فرد هستند: 

شرط امFان تحقق ارزش های دی]ر هستند، . ١
بستر جنگ و صلح اند، . ٢
بستر کنش و مبادله هستند. . ٣

این سه ویژگ= را م= توانیم سه اصل «پویش نمادها» بدانیم: 
اصل استعالیی، . ١
اصل سیاست، . ٢
اصل کنش.. ٣

نباید  باشند.  همه کاره  نمادها،  نیست که  این گونه  حال،  این  با 
اجتماع=،  و  فرهنگ=  و  مادی  واقع=  ارزش های  بدون  تصور کنیم، 
جهان  در  باید  باالخره  باشند.  داشته  واقع=  ارزش  م= توانند  نمادها 
واقع= و طبیع=، نان= برای سیر کردن شFم در سفره باشد، باید سواد 
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و فرهیختگ= ای در چنته باشد، و روابط اجتماع= واقع= ، میان آدم ها 
برقرار باشد تا نمادهایی به آنها داللت کنند و بدین سان ارزش نمادین 
واقع=،  ارزش های  پشتوانه   بدون  نمادها،  اگر  سازند.  آشFار  را  خود 
ردوبدل شوند، معلوم م= شود ا�شFال= در جامعه وجود دارد. یI نمونه  
مشهور نمادهای بدون پشتوانه، چاپ پول است که در مواقع بحران 
بدون پشتوانه   مال=  نمادهای  این حالت  در  انجام م= شود.  اقتصادی 
واقع= اقتصادی، موجب تورم نقدینگ= و کاهش ارزش پول م= شوند. 
نمونه ی دی]ر، که این روزها بسیار سر زبان هاست، مدارک دانش]اه=  
است که بی رویه، یعن= بدون تولید دانش واقع= در دانش]اه ها، صادر 
امFان پذیر  را  نمادها  سرکش=  است که  شرایط=  همان  این  م= شود. 
آن ها  بستر  بر  نمادها  و  دارد  واقع=  وجود  بحران هایی  یعن=  م= کند. 

پویش خودکار و سرکشانه  خود را سر م= گیرند. 
از تحلیل باال درباره  چ]ونگ= ارزش و پویش نمادها، چند نتیجه 
برم= آید. نخست آن که اگر جهان انسان= را ساخته شده از دو ساحت 
برقرار  ارتباط  ساحت  دو  این  میان  نمادها  بدانیم،  «معنا»  و  «ماده» 
م= کنند. ساحت ماده، همان عینیت طبیع= جهان مادی است، جسم 
عینیت  نیز  معنا  ساحت  ماست.  پول  ماست،  دارایی های  ماست، 
فرهنگ= و اجتماع= زیست جهان ماست، عرصه  زیبایی ها و نیF= ها و 
حقیقت ها، عرصه  هنر و اخالق و دانش. ازاین رو، به سادگ= نم= توان 
نمادها را متعلق به یF= از این دو ساحت ماده یا معنا به شمار آورد، اما 
جدای از آن ها هم نیست. نمادها هم مادی اند و هم غیرمادی، در همان 

حال نه مادی اند و نه غیرمادی.
و  ماده  ساحت های  از   Iهری در  فالکت  یا  رونق  آن که  دوم 
ماده،  بحران ساحت  اثر م= گذارد.  دی]ری  یا فالکت  رونق  بر  معنا، 
در تشدید  نشان م= دهد،  اقتصادی  بحران  در  را  نهایی اش  که شFل 
بحران معناشناخت= نیز نقش دارد و برعکس. برای نمونه، پایین بودن 
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یFدی]ر  به  اعتماد  عدم  همان  مردم، که  میان  اجتماع=  سرمایه های 
به  سان  بدین  و  م= گذارد  منف=  اثر  اقتصادی  فعالیت های  در  است، 
رکود یا بحران اقتصادی دامن م= زند. یا اگر برای فرهنگ و اعتالی 
آن (یعن= آموزش و پرورش) پول= هزینه نشود، مردم بی سواد و خرفت 
ایجاد  بار م= آیند، و بدین سان بحران فرهنگ و دانش  نافرهیخته،  و 
م= شود. بحران اقتصاد و بحران فرهنگ نیز در جای خود به بحران 
اجتماع= راه م= برد، یعن= آسیب هایی همچون فقر و اعتیاد و فساد و 

دروغ و دغل و دزدی م= آفرینند.
سوم آن که چ]ونگ= پویش نمادها به بحران= بودن یا بسامان بودن 
شرایط بستگ= دارد. اگر شرایط، بسامان باشد و هر چیزی کمابیش 
سر جای خود قرار گیرد، یعن= مقادیر قابل قبول= از رفاه اقتصادی، 
فرهیختگ= فرهنگ= و اعتماد اجتماع= در کار باشد و برنامه هایی برای 
حفظ و ارتقای آنها نیز مدام در حال اجرا باشد، آنگاه نمادها نیز، هم 
بر پویش نمادها  این سامان  این سامان م= شوند و هم  خود یاری گر 
کنترل و نظارت م= کند. اما اگر اوضاع در یF= یا چند از عرصه های 
مادی، فرهنگ= و اجتماع= (با ویژگ= تأثیر و تأثر متقابل) بحران= شود، 
آن گاه است که نمادها نیز سرکش م= شوند. این وضعیت= است که به 
به جای  اصطالح م= گوییم «س� م= زند و گربه م= رقصد.» نمادها 
آن که یاری گر انسان باشند، خود بر بال و محنت و نکبت م= افزایند. 
زیرا سامان انسان=، یعن= مجموع ارزش های مادی، فرهنگ= و اجتماع= 
به آن اندازه نیست که بتواند بر پویش نمادها مهار زند. در این حالت 
دی]ر معلوم نیست ک= به ک= است و چ= به چ= است. سررشته  امور گم 
م= شود. کس= مسئولیت چیزی را نم= پذیرد. درحال= که همه در بروز 
این وضعیت سهیم و شریI اند، همه نیز به دنبال مقصر م= گردند. 
چنین وضعیت= را م= توان «سرگشتگ= نشانه ها» نام نهاد که وضعیت= به 
مراتب بدتر از خود بحران است، زیرا حت= از شدت و ژرفای بحران 
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نیز نم= توان آگاه شد. 
به گمانم این دستگاه تحلیل= نظری، پرسش هایی را که پیش نهادم 
تا حدودی پاسخ دهد. در پایان سخن، بازم= گردم به ماجرای پالسFو. 
در ساحت های  دی]ر  بحران های  معلول  بود  بحران=  فاجعه  پالسFو، 
ماده و معنا. آمیزه ای از کمبود (یا تورم؟) ارزش ها و سرمایه های مادی، 
پیشتر  را که  دی]ری  فجایع  ایدون  و  فاجعه  این  اجتماع=  و  فرهنگ= 
برشمردم ایجاد کرده است. سونام= نمادهای سرکش پالسFو، در این 
شرایط به وجود آمده است. اما بحران های مادی و فرهنگ= و اجتماع= 
واقع=، هنوز درکارند، یFدی]ر را تقویت م= کنند و در هم م= تنند و 
اوضاع را وخیم تر م= کنند. پس باید همچنان چشم به راه فاجعه های 
دی]ر نیز باشیم. سونام= های نمادین دی]ری نیز در راه است. سرکش= 
بود، مادام= که  آن ها نخواهد  آخرین  نمادهای پالسFو،  تحمل ناپذیر 
هم تافته ای از بحران های اقتصادی، فرهنگ= و اجتماع= هنوز جسم و 

جان جامعه ی ما را م= فشرد. 




