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 ۵۴ ساختمان   ١٣٩۵ ماه  دی   ٣٠ شنبه  پنج  صبح   ٨ ساعت  حدود 
ساله، مشهور به «پالسHو» آتش مD گیرد و ظرف کمتر از ی< نیم روز 
پوشاک  از  آواری  زیر  در  آتش نشانان  و  مردم  از  تعدادی  فرومD ریزد. 
نیم سوز و خاک و آهن و بتن مدفون مD شوند و حادثه ای تلخ برای 
مردم ایران رقم مD خورد. فروریختن این ساختمان، در زمانD کوتاه و 
علت های آن برای مردم، بسیار قابل توجه بود. با این وجود، ی< رویداد 
آن جمعیت بسیار زیادی است  به نظر مD رسد و  بسیار جالب توجه 
که پیرامون ساختمان ازدحام کردند. اهمیت حادثه، کارگران، کارکنان 
بنگاه های نزدی< به حادثه و عابران این منطقه پر رفت وآمد، مD تواند 
 Dامدادرسان فعالیت  در  اختالل  ایجاد  و  ازدحام جمعیت  تا حدودی 
و  در فضای مجازی  و عکس هایی که  ولD گزارش ها  توجیه کند،  را 
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شوک برانگیز  و  نگران کننده   Dروایت دربردارنده  شد،  منتشر  رسانه ها 
روی   Dو حت آتش نشانان  البه الی  مردم  از  زیادی  بسیار  تعداد  است؛ 
این حادثه  از  در حال تصویربرداری  و  ایستاده   Dامدادرسان خودروی 
و حتD گرفتن عکس «سلفD» بودند. در این میان رفتار مردم در مورد 

آتش سوزی ساختمان پالسHو از دو منظر، بسیار متفاوت بود: 
فاجعه . ١ این  به  نسبت  شدند،  متحد  ناگهان  مردم  فاجعه:  از  دور 

واکنشD نوع دوستانه اتخاذ کردند، برای کم< اعالم آمادگD کردند 
و به ویژه در مورد آتش نشانان بازخوردی متناسب با قهرمانان و در 
سطح رزمندگان جنگ نشان دادند. همچنین با دسته های گل به 
پایoاه های آتش نشانD در سرتاسر کشور مراجعه و از زحمات و 

فداکاری های قهرمانان شان قدردانD کردند.
«مخل» . ٢ شدت  به  که   Dازدحام از  گذشته  فاجعه:  نزدی5 

از   Dبزرگ توده  توسط   Dعکاس و  فیلم برداری  بود،   Dکم< رسان
حاضران خودنمایی مD کرد که در آن موقعیت نه تنها مD توانست 
برای سالمت خودشان خطرناک باشد بلHه اخالق عکاسD را نیز 
زیر پا مD گذاشت،  چراکه در بسیاری از عکس ها و سلفD ها، افراد 

حاضر در تصاویر با لبخند و «ژست» ظاهر شده بودند. 
تلفن های  فناوری  پیشرفت  است که  ضروری  نکته  این  به  اشاره 
تا حدود  را  همراه در دو دهه اخیر توانسته است سب< زندگD مردم 
نه   ،Dشرایط کنون در  همراه  تلفن  دگرگون کند. گوشD های  زیادی 
ابزاری برای برقراری ارتباط صوتD، بلHه ی< «رایانه پیشرفته کوچ<» 
برای  ابزارها  این  فراوان  امHانات  امروزه  مD شود.  محسوب  جیبی 
 Dدر فضای مجازی با مردم جهان، پاسخ Dتصویربرداری و اشتراک آن
گسترده به جاه طلبی های بی پایان آدمD است. در وضع حاضر، مرزهای 
جغرافیایی در فضای مجازی معنای خود را از دست داده اند و اعمال 
محدودیت های فنD در بستر مخابراتD در قالب «فیلترینگ» به لطف 
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نرم افزارهای «فیلترشHن» کارایی ندارند. این امHانات مانند هر ابزار 
واجد  گیرد،  قرار  استفاده  مورد  انسان  توسط  مD تواند  دیoری که 
«کارامدی های دوگانه» است و در حالD که مD تواند برای جریان آزاد 
 Dاجتماع مبادالت  تسهیل  و   Dانسان ارتباطات  اطالعات، گسترش 
سودمند باشد، هم زمان این توان را دارد تا مورد سوءاستفاده قرار گیرد. 
هر کاربر تلفن همراه ممHن است فردی با درجاتD از سالمت یا 
وضعیت آسیب شناختD باشد. در روان شناسD «مرضD» و «سالمت» که 
نه دو مقوله جدا بلHه دو سوی ی< پیوستار هستند، رفتار هر فرد ممHن 
است به درجاتD سالم یا مرضD باشد. مهم ترین معیار سالمت، میزان 
(دادستان،  است  خارج»  جهان  و  خود  با  فرد  نسبی   Dسازش یافتگ»
١٣٩۴) و بر این پایه هر رفتار از زاویه میزان سازش نسبی مورد ارزیابی 
قرار مD گیرد. در هر حادثه ای شبیه به حادثه ساختمان «پالسHو» ممHن 
است معدود افرادی در حال تصویر برداری با تلفن همراه باشند. در 
نیاز  تصاویر  این  به  حرفه ای  مستندسازی  برای   Dبرخ شاید  بین  این 
 «Dداشته باشند، اما اختالل در فعالیت امدادرسانان از ی< سو و «سلف
گرفتن از دیoر سو، رفتار سازش نایافته محسوب مD شود و زمانD که در 
جمعیتD بزرگ، معدودی از افراد اقدام به گرفتن سلفD مD کنند با ی< 

رفتار نسبتاً سازش نایافته در تعدادی معدود از افراد مواجه ایم. 
اما چرا برخD از مردم پیوسته از خود «سلفD» مD گیرند و در فضای 
مجازی منتشر مD کنند؟ در برنامه کاربردی اینستاگرام مD توان انبوهD از 
حساب های کاربری را دید که انباشته از تصاویر کاربر از خویشتن در 
موقعیت های گوناگون است. از ی< زاویه مD توان تصاویر «سلفD» را 

نهایتاً در سه دسته قرار داد:
دربرگیرنده . ١ عکس ها،  از  دسته  این  وسواس گونه:  سلف9 های 

مجموعه ای بسیار گسترده از تصاویری است که ی< کاربر تقریباً 
هر روز از خود منتشر مD کند. بسیاری از اوقات حتD هر روز بیش 
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از ی< عکس انتشار یافته و موضوع آن، تنها حضور در تصویر 
توسط کاربر بوده که در موقعیت های گوناگون اتفاق افتاده است. 
مثل  توجه  قابل  موقعیت های  معدود  از  تصاویر، گذشته  این  در 
ازدواج، فراغت از تحصیل، بستری شدن در بیمارستان و مانند 
آن، در اکثریت قریب به اتفاق، تصاویر مرتبط با خبری قابل توجه 
وجود ندارد. بنابراین ما معموال| با میل غیرقابل اجتناب پیوسته و 

روزانه برای انتشار ی< تصویر از خویشتن روبه رو هستیم.
دربرگیرنده . ٢ تصاویر،   از  دست  این  خوددوست دار١:  سلف9 های 

مجموعه ای بسیار وسیع از تصاویری است که کاربر از خود منتشر 
کرده است و برخالف سلفD های وسواس گونه، انتشار آن ها ممHن 
است روزانه یا در بسیاری از مواقع چند روز ی< بار باشد. این دسته 

از سلفD ها خود به دو گروه تقسیم مD شوند:
سلفD ها،  نوع  این  در  مهترمآب٢:  خوددوست داری  الف) 
  ٣Dنخستین جذابیت های  دادن  نشان  فرد،   Dاصل هدف  معموال| 
چهره پردازی که  و   DHپزش مداخالت  بدون  (جذابیت هایی که 
به طور طبیعD در فرد وجود دارند) چهره و اندام در تصاویر است. 
معموال| به جز نشان دادن جذابیت های جسمانD نخستینD، موضوع 
قابل توجه دیoری در تصاویر وجود ندارد. این کاربران، بسته به 
فراوانD سلفD هایی که از خود منتشر مD کنند و تأکیدی که در 
تصاویر بر چهره یا اندام دارند، مD توانند واجد درجاتD از رگه های 
شخصیت خوددوست دار باشند. آنها از کودکD بازخوردهایی از 
اطرافیان مبنD بر جذابیت های فردی دریافت کرده اند که منجر 
به سرمایه گذاری روانD بر چهره و اندامشان شده و به دنبال بیان 
تصویری آن ها برای دیoران و تأکید بر جایoاه خود از این زاویه 
1. Narsistic
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در اجتماع هستند.
ب) خوددوست داری کهترمآب١: در سلفD هایی از این دست، 
معموال| هدف اصلD، همچنان نشان دادن جذابیت های چهره، 
این کاربران  در  اندام  و  چهره  است.  تزئینات  و  پوشش  اندام، 
و   Dاندام ن های  گ� آرایش،   ،Dچشم لنزهای  وسیله  به  عموماً 
مداخالت پزشDH شامل جراحD های زیبایی تغییر یافته است، به 
همین جهت باید آن ها را جذابیت های جسمانD دومین٢  نامید. 
به نظر مD رسد که این گروه از کاربران به دلیل ی< حرمت خود 
پایین و تالش برای جبران آن و غلبه بر رنج کهتری های فردی، 

اقدام به انتشار سلفD مD کنند. 
٣ . Dر از کاربران در این گروه، کسانoدی Dر: برخMسلف9 های نمایش

هستند که با انتساب خود به ی< فرد مشهور، ی< رویداد مهم یا 
مHانD خاص و مانند آن، مورد توجه قرار مD دهند. عکس گرفتن 
پیوسته با افراد مشهور مانند هنرمندان، سیاست مداران، دانشمندان 
بنام، اماکن تاریخD مانند تخت جمشید و رویدادهای مهم مانند 

مسابقات ملD ورزشD از این جمله اند. 
دارند  این است که همه مردم دوست  این جا  در  اشاره  قابل  نکته 
حضور خود را در ی< رویداد ثبت کنند و بازبینD این تصاویر مD تواند 
به بازتولید هیجان آن موقعیت منجر شود. چنین سلفD هایی نمD توانند 
پیوسته  فرد  هنگامD که  اما  ارزیابی شوند،  بیمارگونه  و  سازش نایافته 
منتشر  به ویژه در فضای مجازی  و  تهیه کرده  از خود  فراوان  تصاویر 
امدادرسانان  فعالیت  در  اخالل  با  را  تصاویر  این   Dزمان یا  مD کند، 
تهیه کرده و به خصوص هنگامD که «ژست» نمایش داده شده در این 
تصاویر با رویدادی که در پس زمینه عکس وجود دارد در تعارض است 
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با سازش نایافتگD جدی مواجه ایم. عکاسD نیز مانند هر فعالیت دیoر، 
 ،Dصورت گیرد. عکس گرفتن از ناتوان Dدر چارچوبی اخالق Dبایست
آسیب دیدگD و فاجعه ای که دیoران تجربه مD کنند، نوعD بی حرمتD به 
آنان تلقD مD شود.همچنین انتشار تصاویر افراد در شرایطD که پوشش 
یا  اجازه خود  بدون  یا فوت شده اند  و  ندارند، گریه مD کنند  مناسبی 

وارثان آنها غیراخالقD است. 

اختالل جمع١9
محدود   Dاقلیت در   «Dمرض»  Dنوع به  و  سازش نایافته  رفتار   Dتجل
این  با  است.   Dپیش بین قابل  نرمال،  توزیع   Dمنحن برحسب  مردم،  از 
حال، وقتD در بخشD بزرگD از ی< جمعیت، همانند آنها که در صحنه 
فاجعه آتش سوزی ساختمان پالسHو حضور داشتند و به تهیه فیلم و 
سلفD مD پرداختند، چنین رفتاری مشاهده مD شود، نگرانD هایی جدی 
مردم  حالD که  در  مD یابند.   Dتجل مردم   Dاجتماع سالمت  زمینه  در 
دور از صحنه، طبیعتاً غمoین شدند و به شHل های مختلف تأثرات 
و  احساسات نوع دوستانه خود را نشان دادند، انتظار مD رود افرادی 
این دست  از  از نزدی< در صحنه هستند احساساتD مضاعف و  که 
بروز دهند. چنان که گزارش های تصویری نشان مD دهند، آتش نشانان 
حاضر در صحنه و بسیاری از مردم، همین واکنش های قابل انتظار را 
نشان دادند، ولD سلفD های منتشر شده با لبخند و ژست های گوناگون، 
بیشتر از حد طبیعD مورد انتظار مطابق منحنD توزیع نرمال بود. این 
نسبت باالتر از قابل انتظار، نگران کننده و شایسته مطالعات اکتشافD و 
 Dاز این دست در واقع به ی< رفتار جبران Dاست. تصویربرداران Dآزمایش
برای ترمیم کهتری ها و حرمت خود پایین شان مD پردازند و برآنند تا 
این تصاویر نشان دهند که در موقعیتD ویژه قرار  انتشار  با گرفتن و 

1. Social Disorder
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دارند. نوعD «تفاخر مرض١D» برای کسانD که از دیده نشدن، دست کم 
گرفته شدن و ناتوانD رنج مD برند. کسانD که با این رفتار مD کوشند با 
«خودارزنده سازی» به ترمیم عزت نفس پایین بپردازند. وقتD این رفتار 
آسیب شناختD، مHرراً و با نسبت باال در توده های ی< جامعه پدیدار 
مD شود، باید نگران سالمت «فرهنگ»  آن مردم شد. همین «بیماری 
فرهنگD» است که ارزش هایی «منفD» چون «جشن طالق» را در ی< 
راه هایی  و  بود  مردم  خود  حرمت  فکر  به  باید  مD کند.  رایج  جامعه 

سازش یافته و متعالD برای بهبود و خودارزنده سازی آنان فراهم کرد.
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