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در روان شناس'، بیماری افسردگ' به حالت' اطالق م' شود که در ی! 
فرد به دالیل' مختلف، ناش' از ش<ست در برخ' مراحل زندگ' و یا 
رویدادهای تلخ، رخ م' دهد و اگر درمان آن جدی گرفته نشود عواقبی 
ناگوار و سخت به همراه خواهد داشت. در نوع حاد این بیماری برای 
درمان از ال<تروتراپی١ یا شوک درمان' استفاده م' کنند. «ECT» در 
واقع عبور دادن جریان ال<تری<' محرک از مغز بیمار به مدت ی! دهم 
تا ی! ثانیه برای به وجود آوردن تشنج بزرگ است. در خالل این نوع 
درمان، خاطرات تلخ و رخدادهای ناراحت کننده که در ذهن بیمار بوده 
است از بین م' رود. البته این درمان بیشتر برای بیماران' است که از 
و  نداشته اند  مناسب  درمان'  پاسخ  دارو درمان'،  و  روان درمان'  طریق 

1. Electro Canvulse Therapy
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تکرار آن توصیه نم' شود.
افزون بر فرد، جامعه نیز گاه به افسردگ' دچار م' شود. جامعه ایران' 
هم از البه الی آمارهای ثبت' باالبودن میزان افسردگ' و اختالالت روان' 
را ح<ایت م' کند و هم در تودرتوی نتایج نظرسنج' ها، ناامیدی نسبت 
به آینده را در میان مردم نشان م' دهد. تنها به عنوان نمونه از ناحیه برخ' 
مسئوالن اعالم شده است که ٢۵ درصد افراد جامعه ایران'، به نوع' با 
اختالالت روان' دست به گریبان هستند و در حال حاضر ٢٠٠ هزار نفر 
در کشور، دارای اختالالت روان' مزمن هستند. از این میان سهم زنان 
در معرض اختالالت روان' و افسردگ' ١٬٣ درصد بیشتر از مردان این 
گروه است. همچنین ٧٠ درصد همبستگ' مثبت بین فقر و اختالالت 
روان' وجود دارد.١ جامعه  ای که زنده اما الغرتر و با جثه ای کوچ! از 
نهاد قدرت و سیاست در حال حرکت است؛ جامعه ای که از بی کاری، 
فقر پیدا و پنهان مادی و فرهنگ' در رنج است. چه خوب گفت «آبی 
از افسردگ' است که ملت ها گرفتار  هافمن» که «نوستالژی»٢ ش<ل' 
آن م' شوند؛ و جامعه ایران' نیز به غایت دچار نواستالژی های گذشته 
است و آینده خود را در آن چه پشت سرگذاشته م' بیند. جامعه ایران' این 
روزها با شوک' عظیم روبرو شده که از آن به عنوان «فاجعه ساختمان 

پالس<و» نام برده م' شود.
این ساختمان با ماهیت تجاری، در ضلع شرق' چهارراه استانبول 
تهران قرار داشت و از آن به عنوان اولین ساختمان بلندمرتبه که دارای 
درن یاد م' شد. ساختمان پالس<و در روز  t١٧ طبقه بود با ساخت' م
اثر  بر  ساخت،  زمان  از  سال   ۵۴ از  پس   ١٣٩۵ دی   ٣٠ پنج شنبه 
آتش سوزی فرو ریخت و ۵٩٠ واحد تجاری در آن نابود شد؛ فاجعه 
آمیزتر آن که درحال' بعد از قریب به سه ساعت سوختن، فروریخت که 

1. https://t.co/AVA4lk8P2O pic.twitter.com/WSAtVt3D5Z

2. Nostalgia
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هنوز تعداد زیادی آتش نشان درحال مهار آتش سوزی، در بیرون و داخل 
ساختمان بودند١. خبر این حادثه در آیینه مدرن جامعه ایران' یعن' در 
بر موج  شب<ه های اجتماع' بالفاصله منعکس شد و کاربران عالوه 
نوشته ها به صورت' بسیار خودجوش اقدام به تغییر عکس های پروفایل 
خود کردند؛ اتفاق' که به طرزی چشم گیر، گسترده تر از واکنش نسبت 

به فوت آقای هاشم' رفسنجان' بود و عمومیت بیشتری نیز داشت.
هرچند برخ' تصاویر منتشر شده از سوی عموم مردم و ماحصل 
تالش آنان در هنگام حادثه بود، از دی}رسو به عنوان ی<' از مسائل' که 
بسیار مورد انتقاد گرفت، تصویربرداران و سلف' گیرندگان از حادثه بود.

اگر مردم را مورد آماج انتقادات قرار م' دهیم، چه کاری برای آنان و 
این شرایط کرده ایم؟ شاید اکنون حداقل، ضرورت ساخت فیلم هایی که 
در نظام سینمای هالیوود با داستان های تراژیك و یا ژانر مصیبت مشهور 
هستند، دیده شود. وقایع' چون سیل، زلزله، آتش سوزی و حریق های 
گسترده شهری که به نمایش گذاشته م' شوند و در عین جذابیت های 
سینمایی، آموزش هایی  در البه الی متن تصویری را نیز در بر خواهد 
داشت. به راست' تاکنون چند فیلم برای چنین موقعیت هایی ساخته ایم 
که از مردم انتظار كنش عقالن' داریم؟ در حقیقت در جامعه افسرده 
ما، با شوک های مدام' از زلزله بم تا زلزله های چون ساختمان پالس<و، 
دی}ر نباید انتظار کنش های عقالن' از مردم داشت. «زندگ' عاطف'» 
و هیجان' ناش' از شوک های مداوم، جای نشین «زندگ' عقالن'» مردم 

ما شده است. 
هنگام' م' توانیم از زندگ' عاقالنه سخن به میان آوریم که نقش 
علم و خرد هم در جامعه جدی تر گرفته شود و این به معنای افزودن 
به کالس و دانش}اه و دانشجو نیست، بل<ه به مثابه حضور علم برای 
حل مش<الت و معضالت اجتماع' است؛ نه علم' که صرفاً «تخته 

1. http://www.khabaronline.ir/detail/625240/society/events
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یا در حالت' بهتر  التحصیالن' «ضد جامعه» و  سیاه'» شده و فارغ 
«دور از جامعه» را تربیت م' کند؛ فارغ التحصیالن' که آموخته اند تا 
روزی آموزش دهند و نه باری از دوش جامعه بردارند و یا مسئله ای را 
بشناسند، بشناسانند و حل کنند. سیستم' که حت' در علوم انسان' در 
بهترین حالت، «تکنیسین» و «متخصص» آموزش م' دهد و صاحب 
برای  درون'  و رشد  استعداد  بر  تکیه  با  «متفکران'»١ است که  ناچیز 

جامعه کمر به خدمت بسته اند. 
حافظه افکار عموم'، بسیار ضعیف است و با شوک درمان' های 
همین  مشابه  اما  است،  بسیار ضعیف تر شده  ایران  در  نیز  سیستم' 
حادثه تلخ در مقیاس' کوچ! تر و در سویی دی}ر این شهر و در راستای 

همان خیابان و تقریباً در ی! برهه زمان' اتفاق افتاده بود. 
 ٢٩ دی ١٣٩٢ ساختمان پنج طبقه در خیابان جمهوری حوال' 
ساعت ١١ صبح دچار حریق شد و در این حادثه که در ی! کارگاه 
در  آتش نشان'  سازمان  مأموران  حال' که  در  داد،  رخ  پوشاک  تولید 
حال امدادرسان' بودند، دو نفر از کارگران زن کارگاه که برای نجات 
جان شان از پنجره ها آویزان شده  بودند، از ارتفاع سقوط کردند و جان 
باختند. اگر عالمانه و عاقالنه و نه احساس' و عاطف' و هیجان'، این 
یا امروز به سوگ جوانان آتش نشان  مسئله بررس' و رسیدگ' م' شد، آ�
یا مطالبه عقالن' این قبیل مسائل در نظام  سرزمین مان م' نشستیم؟ آ�

علم' و دانش}اه' ما مطرح م' شود؟ 
و  از مش<الت  پیش گیری  زندگ'،  عاقالنه  نظام  ی!  در  واقع  در 
متداول  و  متعارف  آنان، کلیدواژه ای  حل  برای  معضالت  پیش بین' 
است، تا مفهوم و واژه ای چون مدیریت بحران. فروریختن ساختمان 
پالس<و نشان داد که «بحران در مدیریت بحران» نیز وجود دارد. هم 
در عرصه واقع'، هم تصویری و هم مجازی. سیستم دچار شوک شد 

1. Hidden Education Effects
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و چون در گذشته و در موارد مشابه، این شوک را به مردم منتقل کرده 
است، لذا این انتقال پیاپی شوک به افکار عموم' دی}ر آرامش را در 
پی نداشته و موج' از افسردگ' را در جامعه بازتولید کرد. در عرصه 
برج ها،  و  ابرساختمان ها  با  شهرها  اذعان کرد که کالن  باید  واقع'، 
«ازدحام»١ معابر و میادین، مترو و مراکز خرید، در  پدیده  با  امروزه 
جای جای شهر روبه رو هستند. پدیده ای شناخته شده در رشته تحقیقات' 
جدیدی ظهور کرده است که آن را «کنترلِ شلوغ'»٢ م' نامند؛ آیا ما به 
این علم مجهز شده ایم و یا با انواع ازدحام ها، به صورت امنیت'، آن هم 
با نگاه' کوتاه مدت م' نگریم؟ در عرصه مجازی نیز سیستم، مقهور 
قدرت نمایی افکار عموم' شده است و انتقادهایی جدی و تقاضاهایی 
برای استعفا مطرح شد که تقریباً بی سابقه است. البته نباید از نظر دور 
داشت که وقت' عرصه تصویری و رسانه ای ما یعن' رسانه مل'، توانایی 
قدرت  مجازی،  فضای  عرصه  است،  داده  فرسایش  را  اقناع خویش 
بیشتری پیدا م' کند. آرایش رسانه ای صدا و سیما نیز ناش' از شوک 
به وجود آمده بود. تمرکز ویژه بر نشر صرف خبر و آن هم خبر همراه 
با سوگ، شوک هایی پیاپی بر افکار عموم' داشت. نه برنامه ای تولید 
شد و نه سرودی و شعری خوانده شد. در ی! حرکت عجوالنه، فقط 
برنامه های طنز حذف شد و مابه ازای آن، برنامه تولیدی و فیلم هایی 
متناسب پخش نشد. در خبر هم، ناشیانه اقدام به ارائه اخبار مشابه در 
کشورهای دی}ر شد که اگر اثر سو نداشته باشد، حداقل بی اثر بود. 
همچنین در ی! اقدام عجیب در ی! برنامه عموم' طنز، از نظرات 
ی<' از جامعه شناسان استفاده شد. اما این نمایش ناموفق هم نتوانست 
جای خال' خبر خوب، خبر پیش تاز و تحلیل موافق و مخالف اتفاق' 
که جامعه ایران' را در شوک فرو برده است، پر کند. در میان امواج خبر 

1. Stampede

2. Crowd control
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فروریختن ساختمان پالس<و، خبر سیل در سیستان و بلوچستان نیز 
مخابره شد. واقعه ای که چون در تهران نیست، چندان هم مورد توجه 
قرار نگرفت. «آفتابی، دلیل آفتابی دگر» حاک' از این که واکنش مردم و 
مسئوالن به وقایع، بیش از آن که حاک' از اخالق' بودن، عاطف' بودن 
و انسان' بودن باشد، ناش' از ی! فضای انسان' است. اگر نه، آیا ی<' 
از هزاران شاخه گل' که به آتش نشانان شهید نثار شد، الیق مردم مظلوم 

سیستان و بلوچستان نبود؟ 




