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فرهنگ و ارشاد اسالم5
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اصغر خمسه. خبرگزاری مهر.
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توجه به نقش مهم رسانه ها و فرهنگ در ش%ل ده( به اش%ال نظام ها، 
روابط، کنش های اجتماع( و هویت های فردی امروزه به اصل( مهم 
تبدیل شده است. از میان ابزارهای گوناگون ارتباط(، هنرهای بصری، 
به  مثابه ابزار رسانه ای قدرت مند، در تولید و بازتولید مفاهیم فرهنگ(، 
اجتماع( و ... شناخته م( شود که در نظام روابط فرهنگ( و اجتماع( 
جوامع، ایفاگر نقش( مهم است، به نحوی که به جرأت م( توان گفت، 
آفرینش های هنری  از  بهره مندی  با  فرهنگ(، عمدتاً  ارتباطات  امروزه 
برقرار م( شود؛ ارتباط( که برقراری آن، ضامن حیات و توسعه فرهنگ( 

جوامع است. 
از  فرهنگ(  «گفتمان  بر  مبتن(  ایجاد یW گفتمان هنری  با  اکنون 
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 Wخودگذشتگ(» در حادثه پالس%و، آن چه در فروریزش بنای مادی ی
ساختمان در دی ماه سال ١٣٩۵ در تهران رخ داد را م( توان به ساخت 
یW نظام معنوی فرهنگ( جدید پیوند زد. نحوه حضور آتش نشانان و 
نیز حمایت های معنوی مردم( در این حادثه، دارای ابعاد مهم فرهنگ( 
ضبط  و  ثبت  البته  گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  است، که  انسان(  و 
پیامدهای فرهنگ( این رخداد، مستلزم اراده معطوف به توانمندی های 
هنری است که راهبردهای سیاست گذارانه ای را م( طلبد. رخدادهای 
اجتماع( در جوامع گوناگون، همواره توانسته اند منشاء الهام هنرمندان 
و ظهور تولیدات هنری باشند، اما بدون راهبردهای برنامه ریزی شده، 
این فرایند مم%ن است معطوف به فعالیت های فردی یا حداکثر جمع( 

مقطع( در کوتاه مدت شود. 

تلق3 فرهنگ3 از فروریزش پالس!و
بر  مبتن(  حق مدارانه  توحیدی  فرهنگ  اسالم(،  ایران  اصیل  فرهنگ 
گذشت و فداکاری است که به ویژه پس از پیروزی انقالب اسالم(، 
رو به رشد نهاد. در سالیان پس از اوضاع اجتماع( پرخطر از جمله 
فرهنگ  آن  به  مجدد  تذکر  منزله  به  حادثه  این  مقدس،  دفاع  دوران 
کنده از  قلمداد م( شود. پیشه آتش نشانان از مشاغل( است که سراسر آ
ظرفیت های فرهنگ( ایثار در برابر خودخواه( و مولد فرهنگ معنا در 
برابر ماده است که جایjاه( خاص در فرهنگ ایران اسالم( دارد و در 
آن، گذر از هست( خود، شالوده شغل و زیست آتش نشانان را رقم زده 

است.
چنان چه به ظرفیت های رسانه هنر در پس این رخداد ناگوار توجه 
شود، م( توان به نوع( تجدید بنای فرهنگ( در عصر تسلط پیام های 
کنده از برخورداری  مستقیم و غیرمستقیم رایج برای زندگ( خودمدار و آ
«تکانه ای  منزله  به  را  این حادثه  و  راه جست  ایران معاصر  در  بیشتر 
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فرهنگ(» برای ترویج اندیشه «عبور از خودمحوری» در خلقیات رایج 
 Wبل ی nایرانیان امروز تلق( کرد. بدیه( است که اخذ چنین نتیجه ای از ق
حادثه دلخراش، نیازمند جامع نگری اندیشمندان صاحب نظر است، اما 
در حد اشاره ای کوچW برای بهره مندی از رسانه هنر، در این نوشتار به 
اشارات( مختصر پرداخته شده است. و البته گرام( داشت مدام فرهنگ 
رشادت و پرهیز از خودمحوری که در عمل قهرمانانه آتش نشانان این 
حادثه و حوادث مشابه رخ داده و خواهد داد، نتایج قابل توجه( در 
اصالح ساختار فکری و فرهنگ( جامعه دارد و خلقیات انسان( ایران( 

معاصر را بهبود م( بخشد.  

جایHاه رسانه هنر در برساخت فرهنگ3 دستاوردهای حادثه 
پالس!و

اشارات( به ظرفیت ها و راهبردهای فرهنگ( هنری، مم%ن برای حفظ و 
بازنشر پیام های انسان( این حادثه در این نوشتار به صورت پیشنهادهایی 
عرضه شود. این پیشنهادها و نظایر آن م( توانند پس از بازنگری های 
محققانه، به جریان های هنری ماندگاری نیز تبدیل شوند که فراتر از 
این رخداد و واقعه، بهره مندی فرهنگ( پایدار از رخدادهای اجتماع( 

را یادآوری م( کند.

الف) پیشنهادهای بلندمدت
طراح  نشان فرهنگ :

بر فعالیت های فرهنگ( دیjر کشورها نشان م( دهد، کارکرد  نظری 
فرهنگ( نشان ها که یا در سطح مل( و یا در سطح جهان( اعطا م( شود، 
بسیار موثر است. برای نمونه دولت فرانسه در دوره های زمان( گوناگون، 
نشان های مختلف( را در این زمینه اهدا م( کند: فرهنگیان، هنرمندان یا 
فعاالن سیاس( و نظایر آن ها، کسان( هستند که از سوی دولت فرانسه، 
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مختلف  مدارج  و  سطوح  طبقه بندی  (دارای  دونور»١  «لژیون  نشان 
است و به نشان شوالیه شناخته م( شود)، نشان مل( لیاقت و نشان هنر 
به لحاظ سخت(  را دریافت م( کنند. نشان های مذکور   ... و ادب، و 
این امر گرچه  شرایط دریافت کنندگان آن ها، سطوح( مختلف دارد. 
از اهداف سیاس( خال( نیست اما در عین حال باعث برساخت هویت 
برای فرانسه شده و جایjاه رهبری فرهنگ( این کشور را در سطح خرد 

و کالن رقم زده است.
نشان افتخار فداکاری با عناوین( مشابه «ققنوس» و اعطای آن به 
فعاالن مشاغل پرخطر که فرهنگ گذشت از خود را در در دوره های 
قرار  موقعیت های خطر  در  و  داده   قرار  دستور کار خود  در  یW ساله 
گرفته اند، مانند آتش نشانان، محیط بانان و افراد پلیس در این زمره اند. 
اعطای این نشان م( تواند در مراسم( در کنار مهم ترین رویداد هنری 
سال، جشنواره های فجر باشد که کانون توجه بسیاری از افراد جامعه 
است. همان گونه که جوایز فرهنگ( به فعاالن هنر و فرهنگ به عنوان 
از  نمادین  تجلیل  م( یابد،  اختصاص  واال  اندیشه  نوع(  مروجان 
آتش نشانان به منزله اعتنا و احترام به این سرمایه های فرهنگ( و تقویت 
سرمایه اجتماع( خواهد بود. مرکز اعطای این نشان م( تواند وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالم( با مشارکت مرکز یا سازمان های مرتبط با این 
مشاغل باشد اما از آن جا که به عنوان یW حرکت فرهنگ( تلق( م( شود، 
این وزارت خانه صورت پذیرد. اعطای  تا اعطای آن توسط  بجاست 
چنین نشان( همچنین م( تواند فرامل( بوده و در گستره وسیع تری شامل 

کشورهای مسلمان هم پیمان با ایران در نظر گرفته شود.
ساخت یادمان پالس-و

 Wبرای بزرگ داشت ی بناست که صراحتاً  یادمان در اصل، یW نوع 
شخص یا رویدادی مهم ساخته  شده  است. چنین اثری برای یW گروه 

1. Légion d’honneur
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اجتماع(، یادآور زمان های مهم تاریخ( یا بخش( از میراث فرهنگ( 
آن هاست. یادمان ها، از آثار هنری مهم( محسوب م( شوند که عمل%رد 
درخور توجه( برای گرام( داشت خاطرات مل( جوامع یا قهرمانان آن 
دارند. ساخت مجسمه ای عظیم ( ٣١٢ در ٢٠٠ متر) در دل کوه با 
و  است  آمری%ا  قهرمانانه سرخ  پوستان  نماد  دیوانه»١ ‑که  «اسب  نام 
در فاصله کم( از سردیس رؤسای جمهور آمری%ا در داکوتای جنوبی 
قرار دارد‑ در سال ١٩۴٨ شروع شده و همچنان نیز ادامه دارد، از 
مصادیق گرام( داشت قهرمانان مل( است. همچنین سازه ای که پس از 
رخداد ١١ سپتامبر با نام «به سوی مبارزه علیه تروریسم جهان( ‑که 
به نام «قطره اشW» نیز معروف است‑ توسط دولت روسیه ساخته و 
به عنوان یادبودی برای جان باختگان حادثۀ مذکور به دولت آمری%ا اهدا 
شد، از مصادیق بزرگداشت یW فاجعه مل( است. همچنین بنای یادبود 
افتخار  به  «سرباز گمنام» در لندن که بین سال های ١٩١٩ تا ١٩٢٠ 
از کشور  جان باختگان داوطلب فداکاری زندگ( خود را در راه دفاع 
نمونه های  است.  بودند، ساخته شده  فدا کرده  اول  در جنگ جهان( 
مذکور و بسیاری از نمونه های دیjر، نشانگر اهمیت و کارکرد فرهنگ( 

یادمان ها در فرهنگ مل( جوامع است. 
باید گفت حادثه پالس%و به دلیل گستردگ( جوانب فرهنگ( آن، 
هفتم  روز  اختصاص  شود.  تلق(  مل(  سطح(  در  رخدادی  م( تواند 
مهرماه به نام آتش نشان در تقویم رسم( کشور، اقدام شایسته ای بوده 
است اما اکنون در تکمیل این اقدام فرهنگ( پیشین م( توان به ساخت 
یادمان این حادثه با محوریت نمادین آتش نشان و نصب آن در ی%( از 
اماکن عموم( پر رفت  و آمد پایتخت اقدام کرد. طراح( این یادمان 
م( تواند به رقابت عموم( گذاشته شده و پس از انتخاب اثر برتر، توسط 
١. اسب دیوانه لقب یW سرخپوست است که بین سال های ١٨۴٠ تا ١٨٧٧ م( زیست. او 
رهبر ی%( از قبیله های  مهم بود و علیه دست اندازی ارتش فدرال آمری%ا به زمین های بومیان 

م( جنگید.
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پی%رتراشان طراز اول ساخته شود. نصب این یادمان در روز آتش نشان 
پیش رو در سال آینده م( تواند مناسبت شایسته ای با موضوع رخداد 

داشته باشد. 

ب)پیشنهادهای میان مدت
نام  به  هنری  رویدادهای  در  ویژه  جایزه های  و  بخش ها  اختصاص 

آتش نشان
هر ساله در جشنواره های هنری و نیز در رویدادهای چندساالنه،  این 
فرصت وجود دارد که با تذکر بر آن چه در سال ١٣٩۵ در پالس%و رخ 
داد، یاد و خاطره فرهنگ معنوی این حادثه تجدید شود. م( توان در 
این رویدادها، جایزه ای را به نام آتش نشان تدارک دید و به محصوالت 
هنری متمرکز بر فرهنگ ایثار در عرصه زندگ( شهری یا موضوعات( 

مشابه آن اهدا کرد.
تجل  بصری فرهنگ فداکاری در معماری آت  ساختمان پالس-و

در خبرها آمده است که نمادی از حادثه و رشادت آتش نشانان در محل 
جدید ساختمان نصب خواهد شد. باید دانست که ابعاد فرهنگ( این 
اثر   Wی به  شدن  محدود  از  بیشتری  بسیار  بازنمایی  ظرفیت  حادثه، 
یا سردیس  به ساخت تندیس  اکتفا  این م%ان دارد. عدم  حجم( در 
آتش نشانان شهید در محل جدید ساختمان پالس%و و پرهیز از روی%رد 
صوری و محدود به تجلیل از دستاوردهای فرهنگ( این رخداد م( تواند 
زمینه ماندگاری شایسته ای از فرهنگ فداکاری و ایثار را فراهم آورد. 
ضمن آن که طراح( و ساخت یW نماد بصری مرتبط و نصب آن در 
همه مراکز آتش نشان(، م( تواند در گستره شهری وسیع تری این کارکرد 
را داشته باشد اما بجاست، بازتولید معنایی آن چه رخ داد در مقیاس 

عظیم تری صورت پذیرد.
همه  میان  در  جهان،  مختلف  مناطق  در  و  گوناگون  اعصار  در 
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کردن  جاودانه  برای  تالش  جوامع،  فرهنگ(  بسترهای  و  تمدن ها 
اشخاص و رویدادهای مهم از طریق ساخت بناها و مجسمه های یادبود 
وجود داشته است. در این باره باید گفت عالوه بر ساخت تندیس ها 
و پی%ره ها، هنر معماری نیز کارکردی ویژه  داشته و همواره برای بیان 

مضامین فرهنگ( مورد توجه قرار م( گرفته است.
ساختمان جدیدی که در محل تخریب شده پالس%و دوباره ساخته 
م( شود م( تواند در کلیت خود به یW شاکله و بنای یادبود عظیم شهری 
تبدیل شود که با توجه به بلندمرتبه سازی احتمال( آن،، قادر است به 
یW عنصر بصری فعال فرهنگ( تبدیل شود که نه تنها یاد و خاطره 
رشادت های این رخداد را زنده نگاه م( دارد بل%ه همچون عنصری قوی 
و موثر، برای حفظ سریان پیام های فرهنگ( این حادثه عمل م( کند. 
به  بنا را به طور خاص  این  باره م( توان طراح( نقشه ساخت  این  در 
معماران طراز اول سفارش داد و نیز به طور همزمان با اختصاص جوایز 
ویژه میان طراحان معماران به رقابت عموم( گذاشت. بدیه( است که 
مشارکت همjان( و حداکثری هنرمندان معمار نه تنها در کوتاه مدت 
به یW جریان ماندگار فرهنگ( تبدیل خواهد شد بل%ه محصول نهایی 
به عنوان عامل فرهنگ( دیرپا مبتن( بر دستاوردهای این رخداد عمل 
خواهد کرد. تحقق این امر با توجه به ضرورت صرف زمان حداقل( 
سامان ده(  برای  جدی  اراده ای  نیازمند  ساختمان،  بازسازی  برای 
موضوع است تا ظرفیت فرهنگ( و هنری معماری در این مقطع نادیده 
بنا بدون در نظر گرفتن این  گرفته نشود، زیرا پس از طراح( مجدد 

توان مندی، ام%ان موجود از میان خواهد رفت.
تجل  معنایی حادثه در نام گذاری جدید ساختمان پالس-و

گفته م( شود وجه تسمیه ساختمان پالس%و آن بوده است که مالW اولیه 
بزرگ ترین کارخانجات  ساختمان، مالW شرکت پالس%و و صاحب 
ساخت  و  طراح(  همچون  است.  بوده  ایران  پالستیW سازی  صنایع 
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به  رو  ایران  سالیان( که  در  را  بلندمرتبه سازی  ساختمان که  این  اولیه 
گسترش فضاهای شهری و مدرن ساختن آنها گذارده بود، نام ساختمان 
نیز دارای همان بیان فرهنگ( و مبتن( بر توسعه فن آورانه بوده است. 
اکنون و پس از این حادثه، هم زمان با تجدید بنای ساختمان، نام گذاری 
شایسته ای ضرورت م( یابد که متناسب با ابعاد فرهنگ( موضوع باشد 
و ظرفیت و کارکرد زبان( نام جدید ساختمان، در نظر گرفته شود. بنابر 
این پیشنهاد م( شود نام جدید ساختمان( که احداث خواهد شد نیز به 
نظرخواه( عموم( گذاشته شود تا بهترین نام از طریق یW مشارکت 
جمع( و مل( به دست آید. چنین اقدام( باعث افزایش نوع( وفاق مل( 

نیز خواهد شد. 

ج)پیشنهادهای کوتاه مدت
بازتولید حادثه پالس-و در ایام نوروز 

استفاده از توانمندی هنرمندان هنر مفهوم(١ برای بازتولید هنری ابعاد 
ام%انات شهرداری،  از  استفاده  با  این حادثه در سطح شهر  فرهنگ( 
چنین  به  شهرداری  است که  سال(  چند  است.  بررس(  قابل  اقدام( 
اقبال  فرهنگ(  و  زیست محیط(  غالباً  متنوع  با موضوعات  روی%ردی 
نموده و در اماکن مختلف شهری آثاری را به نمایش م( گذارد. پیشنهاد 
م( شود در نوروز پیش رو نیز فرهنگ فداکارانه آتش نشانان در دستور 
کار هنرمندان مفهوم( قرار گرفته و آثاری مبتن( بر این موضوع در معابر 

شهری به نمایش گذاشته شود.
اصالح فرهنگ آتش بازی در چهارشنبه سوری

فرهنگ  ایجاد  به منظور  هنری،  فرهنگ(  جریان   Wی تولید  بر  تمرکز 
سالمت در برگزاری آیین مل( چهارشنبه سوری.

پرخطر  مراسم  جایjزین(  منشاء  م( تواند  پالس%و  حادثه 

1. Conceptual Art
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و  اجتماع(  منف(  تبعات  آن که  امروزین  شیوه  به  چهارشنبه سوری 
محیط( زیادی بر آن مترتب است، با مراسم( آیین( و بی خطر مبتن( 
بر فرهنگ ایران( باشد. تذکر بر حادثه از جان گذشتگ( آتش نشانان در 
حادثه پالس%و م( تواند نقش( مهم در مهار بدرفتاری های مرسوم شده 
در این مراسم داشته باشد که زیان های جان( و محیط( آن گریبان گیر 
ایجاد کرده  نیز برای آتش نشانان  همjان شده و بیشترین مخاطره را 
است. طراح( مجموعه فعالیت های هنری و تولید محصوالت مرتبط 
با آن، قادر است روند رو به رو به رشد شیوه های خطرناک و حادثه ساز 
از  به  متذکر  عموم(  فرهنگ  ایجاد  طریق  از  را  مراسم  این  امروزین 

خودگذشتگ( های آتش نشانان در این حادثه، مهار سازد.
فرهنگ( ـ هنری  راهبردی  پیشنهادهای  م( شود که  یادآور  پایان  در 
با نظرداشت این موضوع است که این رویداد تلخ را به بستری برای 
خیزش اندیشه های هنری مردم( و در سطح( مل( بدل سازد زیرا تنها 
باره م( توان  این  از اکتفا به تصدی گری دولت( در  در صورت پرهیز 
به نتیجه مطلوب رسید. تجربیات پیشین، نشان داده است که دولت( 
هنری  اصیل  جوشش های  آفت  هنری،  جریان های  شدن  سفارش(  و 
بنابر این متولیان فرهنگ( دولت( مجازند، م( توانند و  بوده و هست. 
باید عهده دار توجه بخش( همjان( مدام به این موضوع باشند، اما باید 
محصول  تولید  در  اجرایی  تصدی گری  عدم  در  نیز  ویژه ای  مراقبت 

هنری به نحو مستقیم اعمال شود. 






