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در  و  است  بررس#  قابل  مختلف#  جنبه های  از  پالس5و  برج  سقوط 
روزهای گذشته مفسران، روزنامه نگاران، پژوهش;ران، جامعه شناسان، 
مهندسان و بسیاری از دی;ر گروه های حرفه ای، به این حادثه از جنبه های 
مختلف تاریخ#، فن#، اجتماع#، سیاس#، جغرافیایی، فرهنگ# و حت# 
زیبایی شناس# پرداخته اند و این توجه هم;ان# و حرفه ای نشان م# دهد 
که کار برج پالس5و با آواربرداری و تشییع پی5ر آتش نشانان و حت# با 

ساخت برج# بزرگ تر و مدرن تر در جای آن، پایان نخواهد یافت. 
ی5# از بحث هایی که در روزهای گذشته در مورد حادثه پالس5و 
مطرح بوده است، شیوه های پیش گیری از این حادثه بود که در دو بخش 
مطرح شده اند. بخش بزرگ تر که طیف# مهم از گمانه زن# ها در مورد 
کوتاه# مسئوالن در پیش گیری از وقوع حادثه را در بر م# گیرد، ارتباط 
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چندان زیادی به این نوشتار پیدا نم# کند؛ چرا که آن چه در این جا به 
آن خواهم پرداخت، در راستای بخش کوچ_ تر این ادبیات است که 
در نقد مردم# نوشته شده که به هر نحو اجازه ندادند فرصت ارزشمند 
اولیه برای نجات ساختمان پالس5و از دست برود، یا دست کم ما فکر 

م# کنیم که مم5ن بود بشود کاری کرد که ساختمان فرو نریزد. 
این نقدها به این دلیل اندک اند که نویسندگان، معموالd دوست ندارند 
خود را رو در روی «مردم» قرار دهند. واژه «مردم» بار ایدئولوژی_ دارد 
و نقد مردم م# تواند موج# از نقدها را به سوی نویسنده سرازیر کند 
و نویسندگان که بنا به سرشت خود انسان های لطیف و آسیب پذیری 
هستند، معموالd از نقدشدن پرهیز م# کنند. نویسندگان، گرچه گه گاه#، 
حادثه  اولیه  ساعت های  در  مردم  نادرست  رفتار  مسئله  به  گوشه ای 
بنیاد  شهرداری،  دولت،  کردن  نقد  که  م# رسد  نظر  به  اما  داشته اند، 
مستضعفان، تحریم ها، غرب، و سازندگان بنا بیشتر مورد توجه آن ها 
قرار گرفته است. در نقد حاضر، با پرهیز از این روی5رد، چند نکته را 
در مورد رفتار مردم در ساعت های آغازین حادثه تبیین م# کنم؛ کسان# 
البته همان طور که  را «سلف# ب;یران پالس5و» م# خوانم،  آن ها  که من 
بعداً خواهم گفت، سلف# ب;یران تنها کسان# نیستند که با گوش# تلفن از 
خودشان و برج سوزان پالس5و عکس گرفته اند، در این نوشتار، اکثر 
افرادی که آن روز در چهار راه استانبول تجمع کرده بودند، به عنوان 
کسان# دیده م# شوند که م# خواستند حضور خود را در آن لحظه خاص 
و در آن م5ان خاص ثبت کنند؛ آن ها «سلف# ب;یر» بودند، گرچه سلف# 

نگرفتند. 

١‑ سلف6 ب4یران، نو نیستند
 nگرچه گرفتن سلف#، پدیده ای نو است، اما سرشت این پدیده، اصال
او میل  انسان دوست دارد خود را محقق کند.  چیز جدیدی نیست. 
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دارد، خود را ثبت کند. آدم ها از چند ده هزار سال پیش در غارها نقاش# 
م# کردند، وصیت م# کردند پس از مرگ مومیایی شوند یا در قبرهای 
سنگ نبشته ها،  بمانند.  جاودانه  تا  شوند  داده  قرار  سنگ#  و  مح5م 
کتیبه ها، مجسمه ها و حت# استخدام پرتره کش ها و مورخان، از همان 
میل# سرچشمه م# گرفته اند که امروزه ما را به سلف# ب;یران تبدیل کرده 
است. رفتارهای ضد اجتماع# دی;ری مثل یادگاری نوشتن روی درخت 
یا در دستشویی، یا بدتر از همه یادگاری نوشتن روی ابنیه تاریخ#، از 
این میل به جاودانگ# و تحقق خود نشئت گرفته است. در شرق، تمجید 
کردن برخ# افراد از فاتحان خون ریز و جنایت کاران سنگ دل را نباید 
گاه# آن ها دانست، چرا که گاه# این کار به این دلیل  همیشه نتیجه ناآ
انجام م# شود که شخص م# خواهد مجازاً در کنار ی_ فاتح خون ریز، 
شهر را تسخیر کند و دی;ران# را که در زندگ# روزمره برای او هزار 
مانع ایجاد م# کنند، ب5شد. گرفتن سلف# از این منظر، نه نوع# آفرینش 
هنری، بل5ه نوع# تحقق خود است. انسان م# خواهد در آن لحظه، 
حضور داشته باشد و به دی;ران هم این حضور را یادآور شود. پس، در 
سرشت امور، سلف# گرفتن همان کاری را انجام م# دهد که یادگاری 
نوشتن یا خاطره نگاری و حت# ثبت رویدادها با دوربین عکاس#. در 
همه این ها نوع# پدیدآورندگ# وجود دارد که در آن پدید آورنده یا در 
جلوی صحنه یا به عنوان دانای کل حضور دارد و از این حضور داشتن 

خرسند است.

٢‑ عصرلنز تله فوتو
سلف# ها گرچه پدیده ای متعلق به دهه دوم هزاره سوم هستند، اما مقدمات 
ورود آن ها به جامعه، بیش از نیمه سده پیش پدیدار شده بود. پیدایش 
لنز تله فوتو در آغاز دهه ١٩۶٠ را باید آغاز عصری دانست که در آن 
تصویر چهره ستاره ها (و بر اساس همذات پنداری، چهره هواداران دو 
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آتشه آن ها) در هاله ای از نور قرار گرفت. دوربین مارچلوگپت# ایتالیایی، 
که برای نخستین بار به لنز تله فوتو مجهز شده بود توانست در نزدی#5 
شهر مذهبی رم تصاویر واضح# از ریچارد برتون و الیزابت تیلور را ثبت 
کند در حال# که آن دو که هر دو متاهل و صاحب فرزند بودند، برهنه 
بر روی ی_ قایق تفریح# در کنار هم دراز کشیده بودند. پس از آن بود 
که عکاسان متوجه شدند این تصاویر م# تواند برای آنها بسیار پول ساز 
باشد. گرچه در آغاز، سلبریت# ها از این تجاوز به حریم خصوص# شان 
آزرده بودند و موارد زیادی از درگیری میان سلبریت# ها و پاپاراتزی ها در 
این دوران ثبت شد، اما پس از نزدی_ به دو دهه، سلبریت#  ها دریافتند 
که دیده شدن از درون دوربین پاپاراتزی ها، م# تواند برای آن ها شهرت 
بیشتری به ارمغان بیاورد و این شهرت و موفقیت (بر خالف تنها چند 
دهه پیش) با افشای روابط غیر اخالق# آن ها بیشتر هم خواهد شد. حاال 
دی;ر جنون عکاس# از چهره ها را نم# شد خاموش کرد. این جنون فقط 
مربوط به بازی;ران سینما یا ستارگان ورزش# و خوانندگان نبود، بل5ه 
چهره های مشهور دی;ری مثل پرنسس دایانا را هم در بر م# گرفت؛ او 
کس# بود که در عصر پیشادیجیتال بیش از هر فرد دی;ری در جهان 
دیدن  آرزومند  است، کسان# که  واضح  بود.  شده  او عکس گرفته  از 
عکس# از این سلبریت# ها بودند، بیشتر آرزو داشتند به خواسته محال 
خود برسند: این که روزی در جای آن سلبریت# قرار گیرند و عکس های 
بی شماری از آن ها گرفته شود. احتماالd آن ها در آن زمان خبر نداشتند که 
تنها دو دهه بعد، تکنولوژی با قیمت بسیار ارزان، این خواسته آن ها را 

برآورده خواهد کرد. 

٣‑ سلف6 ب4یران خودپرستند؟
همه پژوهش هایی که در پنج سال گذشته در جهان انجام شده اند، نشان 
م# دهند میان سلف# گرفتن و خودپرست#، رابطه ای مستقیم وجود دارد. 
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سلف# ها، گرفته  م# شوند.  داشتن گرفته  نگه  برای  به ندرت  سلف# ها، 
این  بین  از  و  بارها سلف# م# گیرند  افراد  تا فرستاده شوند.  م# شوند 
سلف# ها، تنها ی_ یا دو مورد را نگه م#  دارند تا برای دی;ران بفرستند. 
کردن  بهتر  برای  و  م# برند  لذت  خود  تصویر  دیدن  از  سلف# ب;یران 
این  از  برنامه ریزی کرده و پروژه تعریف م# کنند. برخ#  این تصویر، 
پروژه های بدن#، بسیار رنج آور یا گران قیمت هستند و فرد را به زیر تیغ 
جراح# م# برند، اما میل# به خودپرست# در سلف# ب;یران هست که آن ها 
را وا م# دارد، تا این رنج ها را بر خود هموار کنند. سلف# ب;یران دوست 
دارند دی;ران هم با دیدن تصویرشان، آن ها را تحسین کنند، اما چون بنا 
به تجربه م# دانند دی;ران چنین نخواهند کرد، خود را با ی_ رویداد، 
، سلف# ب;یران تالش  nم5ان، زمان و شخص# خاص تداع# م# کنند. مثال
م# کنند با سلبریت# ها، رویدادها، مشاهیر و م5ان ها سلف# ب;یرند تا به 
این وسیله، چهره خود را با جذابیت آن پدیده پیوند دهند و به بیننده، 
حس بهتری از چهره خود دهند. به همین دلیل است که سلف# ب;یران 
(مخصوصاً آن هایی که کمتر پیچیده هستند)، گاه# تالش م# کنند تا 
خود را با صحنه های ناخوشایندی مثل اعدام، انفجار، مرگ و سقوط 
ساختمان پالس5و و ... تداع# کنند. گاه# آن ها، اهمیت انواع توجه را 
تشخیص نم# دهند و تالش م# کنند به هر نوع# شده، توجه دی;ران را 

جلب کنند. 
جنبه هایی  سلف# ب;یران،  خودپرست#  داشت که  توجه  باید  البته 
مختلف دارد؛ جنبه هایی مثل تمایل به وادار کردن دی;ران به تحسین 
ارائه  یا  و  رهبری،  به  تمایل  خویش،  تصویر  از  بردن  لذت  خود، 
تصویر خود، و همه این ها را در سلف# ها م# بینیم. در جهان امروز ما، 
خودپرست# به کسان# که به لحاظ روان شناخت# خودپرست نیستند نیز 
تسری داده م# شود. انگار فرد باید برای ارزشمند بودن، به هر نحوی 
شده ش5ل# از توجه و تحسین دی;ران را به خود جلب کند؛  انگار که 
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امروز دی;ر فداکاری و گذشت، ارزش گذشته را ندارد. 
تحسین  با  آن ها  هستند.  قدرت مند  حال  عین  در  سلف# ب;یران، 
هواداران، سرمست م# شوند و اعتماد به نفس باالیی دارند که این خود 
باعث م# شود، طوری رفتار کنند که این حس خود از خود را به دی;ران 
هم منتقل کنند. این باعث م# شود که عدد کسان# که پی گیر فعالیت آنان 
هستند (به این هواداران «مصرف کنندگان آرزومند» م# گوییم) باال رود. 
در علم ارتباطات، تعداد کسان# که فردی را م# شناسند را معادل میزان 
قدرت آن فرد م# دانیم (حت# اگر درک منف# از آن فرد داشته باشند) 
اجتماع#  قدرت کنش  دارای  سلف# ب;یران،  معناست که  بدان  این  و 
از  هستند. در سال های اخیر، در شب5ه های اجتماع#، موارد زیادی 
حمالت این هواداران سلف# ب;یران به طرفداران هنر فاخر و منتقدان 

فرهنگ توده را شاهد بوده ایم. 

۴‑ سلف6 ب4یران و مسئولیت اجتماع6
م# برند  رنج  مختلف#  چیزهای  از  آن ها  م# برند.  رنج  سلف# ب;یران، 
که نتیجه سلف# گرفتن نیست، بل5ه این سلف# گرفتن است که نتیجه 
آن چیزهاست. ی5# از چیزهایی که سلف# ب;یران از آن رنج م# برند، 
مسئولیت  حس  برابر  در  آمده،  دست  به  فرصت  از  استفاده  به  میل 
اجتماع# است. در مرگ دایانا، این تنگنا برای پاپاراتزی هایی که او را 
تعقیب م# کردند به وجود آمد. راننده دایانا که مست بود، برای فرار از 
افزایش و در داخل ی_ تونل، کنترل  پاپاراتزی ها، سرعت ماشین را 
آن را از دست داد و ماشین را به ی5# از ستون ها کوبید. پاپاراتزی ها 
زود از راه رسیدند. دایانا زنده بود و م# شد او را به بیمارستان رساند، 
اما فرصت عکس گرفتن از این صحنه را هم نم# شد از دست داد. 
آن ها پس از چند ثانیه دودل#، شروع به عکاس# کردند. سلف# ب;یران# 
که با رویدادهای مصیبت بار اجتماع# عکس م# گیرند، حس# متناقض 
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دارند؛ کشم5ش# درون# و کشنده که در نهایت با پیروزی هیچ کدام از 
آن دو حس پایان نم# یابد. آن ها از ی_ سو دوست دارند ساختمان# فرو 
بریزد تا اهمیت سلف# ای که آن ها گرفته اند افزایش یابد، اما از سوی دی;ر 
نگران انسان هایی هستند که در همان لحظه در درون ساختمان در حال 
خاموش کردن آتش هستند و تا لحظات# دی;ر در زیر خروارها خاک و 
سنگ و آهن دفن خواهند شد. صد البته با این توجیه که «کاری از دست 
من بر نم# آید» به این کشم5ش پاسخ م# دهند و شروع به سلف# گرفتن 
خواهند کرد. البته در ماجرای ساختمان پالس5و، نه سلف# ب;یران و نه 
احتماال آتش نشانان تصور نم# کردند که برج فرو م# ریزد، و فاجعه ای 
رخ خواهد داد. لذا بسط چنین تصویری به آنان، مد نظر این متن نیست. 
آنها بیشتر در ی_ حادثه سلف# م# گرفتند تا ی_ فاجعه. و لذا در نقد 

آنان باید احتیاط کرد. 
از این کشم5ش درون# که ب;ذریم، سلف# ب;یران، معموالd آدم های 
کم سوادی نیستند. تقریباً همه سلف# ها برای هم خوان کردن با دی;ران 
گرفته م# شوند و م# دانیم که شب5ه های اجتماع# موبایل# امروز، ی#5 
و تصویر هستند. همین  متن  مهم ترین محمل های هم خوان سازی  از 
بنابراین  و  م# کنند  توزیع  اطالعات  پیوسته  اجتماع#،  شب5ه های 
سلف# ب;یران از اطالعات مدن# که انتظار م# رود ی_ شهروند بداند، 
گاه نیستند. آن ها م# دانند، تجمع کردن در نقاط حادثه دیده م# تواند  ناآ
ند و حت# متوقف کند (مدت# پیش تصاویری از حرکت  امدادرسان# را ک�
ی_ آمبوالنس در جاده ای بین شهری در آلمان در شب5ه های اجتماع# 
موبایل# پخش شد که در آن اتومبیل ها در دو سوی اتوبان پارک کرده 
بودند تا آمبوالنس رد شود و زودتر به حادثه دیدگان برسد؛ این تصاویر 
میلیون ها بار در ایران دیده شده است). با وجود این، حس خودپرست# 
باعث م# شود، فرد از مسئولیت اجتماع#، شانه خال# کند و به خود و 

دی;ران آسیب بزند. 
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کند،  نقد  را  آن ها  ندیده ام کس#  از سلف# ب;یران که  دی;ری  گروه 
آن هایی هستند که روی آوار پالس5و سلف# م# گیرند. طیف# از سلبریت# ها 
در روزهای گذشته روی آواری سلف# گرفته اند که هنوز پی5ر چندین 
تعداد  سلبریت# ها،  این  برای  مهم  است.  مدفون  آن  زیر  در  آتش نشان 
چشم هایی است که فعالیت های آن ها را دنبال م# کنند، نه خانواده چشم 
به راه این آتش نشانان. در سال ٢٠١٢ کتابی در انگلستان منتشر شد که 
در آن ایالن کاپور نشان م# داد فعالیت های انسان دوستانه سلبریت# ها 

چیزی جز ی_ فعالیت روابط عموم# برای خودشان نیست. 
سلف# ها، تجل# فردگرایی در عصر ما هستند. بر خالف باور رایج، 
قرار  آن  مقابل  نقطه  در  حت#  و  نیست  ی#5  انزواطلبی  با  فردگرایی 
مثل  اموری  بازتعریف  معنای  به  مدرن  در جهان  فردگرایی  م# گیرد. 
اما در عین حال،  آزادی شخص# و گسترش حریم خصوص# است، 
این فردگرایی باعث م# شود فرد در رابطه با جمع تعریف شود و در 
فرد  تعریف  و  تعیین  در  اهمیت جمع  تقویت  اخیر، شاهد  سال های 
بوده ایم. به همین دلیل است که اخیراً در بسیاری از فیلم های تجاری 
غربی (که بنا به تعریف باید برای مردم خوشایند باشند و به همین 
دلیل م# توان گفت که فضای حاکم بر آن ها با ایده آل های جامعه متناظر 
است)، در پایان فیلم، شخصیت اصل#، مورد تأیید و تحسین جمع 
قرار م# گیرد. در این فضا، «موفقیت» بازتعریف م# شود و جای اموری 
مثل از خود گذشتگ#، بخشش، دهش و غیره را م# گیرد. افراد خوب اند 
چون آن ها موفق هستند و پدر و مادرها، بچه ها را تشویق م# کنند تا 
به جای خوب بودن، موفق باشند، حال اگر کس# نتواند از مسیر کار 
و تالش موفق باشد، دست کم م# تواند با ثبت خود در کنار رویدادی 
مهم، و به قیمت جان باختن چندین انسان، حداقل توهم# از موفقیت 

و برجستگ# را برای خود ایجاد کند. 




