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بازيگر نقش سلمان در سريال »نون.خ«:
شادي مردم مهم ترين دليل ساخت فصل سوم»نون.خ« است

»جامع�ه ام�روز بي�ش از ه�ر چي�ز نيازمند ش�ادي اس�ت و 
اي�ن س�ريال ب�راي ش�ادي م�ردم س�اخته ش�ده اس�ت، به 
همي�ن خاط�ر تم�ام تالش�مان را كردي�م در اي�ن دوران 
س�خت كرونايي خن�ده ب�ر لب�ان مخاطب�ان ج�اري كنيم.«

كاظم نوربخش بازيگر نقش »سلمان« در سريال »نون.خ« پیرامون 
تولید فصل س��وم اين س��ريال براي نوروز1400 به میزان گفت: به 
شخصه خوشحالم كه با وجود س��ختي هاي فراوان به واسطه شیوع 
بیماري كرونا توانس��تیم با تالش تمامي گروه فصل س��وم سريال 
»نون.خ« را براي پخش در نوروز امس��ال آماده كنیم. من لحظه به 
لحظه در جريان تولید اين س��ريال بودم و خوشبختانه نقش خوبي 
هم در اثر ايفا كردم، به همین دلی��ل از نزديك ديدم كه گروه با چه 
سختي و مشقت فراواني اين فصل را براي پخش آماده كرد. بخش 
عمده سريال »نون.خ3« در اواخر فصل پايیز و زمستان ساخته شد، 
به واسطه مكان لوكیشن روز هاي بسیار سخت و سردي را پشت سر 
گذاشتیم تا سريال آماده شود. در كنار سرماي استخوان سوز زمستان 

شیوع كرونا سختي كار را دوچندان كرده بود. 
وي در همین رابطه ادامه داد: خوش��بختانه به واسطه نگاه »سعید 
آقاخاني« به شخصیت ها و بازيگران ما در اين سريال نقش كم و بد 
نداشتیم، اين اتفاق براي همه ما جذاب بود، اما سختي خاصي را هم 
به همراه داشت و آن اينكه ما بايد مراقب مي بوديم كه هیچ كدام مان 
به بیماري كرونا مبتال نشويم، زيرا يك پروژه متوقف مي شد، به همین 
دلیل رعايت پروتكل هاي بهداش��تي حین تولید »نون.خ« بس��یار 

سختگیرانه اعمال مي شد. 
بازيگر نقش »س��لمان« در س��ريال »نون.خ« با تمجید از سعید 
آقاخاني اضافه كرد: وقت��ي اكثر تولیدات س��ینما و تلويزيون از 
حضور بازيگران همیش��گي و گا ه تكراري بهره مي برند، آقاخاني 
با پرداختن به موضوعي غیرش��هري، عالوه بر اينكه از پتانسیل 
اقلیم كردستان استفاده كرد بلكه اجازه داد بسیاري از بازيگران 
خوب كردستاني كه تاكنون فرصتي به آنها داده نشده بود، فرصت 

حضور داشته باشند. 
نوربخش هدف تولید »نون.خ« را شادي مردم دانست و اضافه كرد: 
در يك سال گذشته بسیاري از عزيزانمان را به خاطر بیماري كرونا 
از دست داديم. »نون.خ« مي خواهد به اندازه توان خود اين غم را از 
بین ببرد، اين سريال براي شادي مردم ساخته شده است، امیدواريم 
بتوانیم در اين دوران سخت كرونايي خنده بر لبان مخاطبان جاري 
كنیم، هر چند اين سريال مضمون اجتماعي دارد، اما خودمان هم 
مي دانیم كه جامعه امروز بیش از هر چیز نیازمند ش��ادي است، به 
همین خاطر تمام تالش��مان را كرديم مخاطبان 13روز خوب را در 

نوروز امسال پشت سر بگذارند. 

گاليه سينماگران از بی توجهی مسئوالن دولتي به معيشت فعاالن فرهنگی و هنري

سينما در بحران مديريتي، هنرمند در تنگناي معيشتي

 مبارزات هوشمندانه حضرت زهرا)س( 
در كتاب »مادر مبارزان«

مب�ارزات  از  متف�اوت  كتاب�ي  مب�ارزان«  »م�ادر 
هوش�مندانه حض�رت  زه�را)س( ب�ه زودي توس�ط 
مي ش�ود.  منتش�ر  كاظم�ي  ش�هيد  انتش�ارات 
هر پژوهشگر و متفكر بصیري با مطالعه در تاريخ صدراسالم پي  
خواهد برد كه جريان انحرافات آن برهه در آنچه به ظاهر رخ داده 
خالصه نمي شود، بلكه يك شبكه نفوذ سري به صورت حرفه اي 
و كاماًل نامحسوس با سوءاس��تفاده از بي بصیرتي آحاد جامعه 
اس��المي و دنیا طلبي برخي از صحابه، جامعه نوپاي اسالمي را 
از مسیري كه حضرت رسول)ص( تعیین فرموده بود، منحرف 
ساخته و با پايه گذاري بدعتي كور، خالفت را- كه امري آسماني 
و در يد خداوند متعال است- به امري زمیني و در يد مردم تبديل 
نمود و از همین رهگذر ش��كافي تاريخي در امت واحده اسالم 

ايجاد شد كه آثار شوم آن كماكان پابرجاست. 
بر اين اساس بايد تاريخ به گونه ديگري ورق زده و روشن شود، كدام 
جريان مرموز از تشكیل تمدن اسالمي و پیشرفت آن، بیشترين 
هراس را داشته است؟ كدام شبكه فساد، گسترش و قدرت گیري 
حكومت اصالحگر نبوي را خطري جدي ب��راي اغراض و اهداف 
شوم خود مي دانسته؟ به قدرت رسیدن علي بن ابیطالب)ع(- كه 
در واقع پیروزي او، مقدمات گسترش عدالتي فراگیر در تمام پهنه 
جهان را در پي مي داشت- منافع كدام جريان را به خطر مي انداخته 
كه با تمام توان از به حكومت رسیدن او جلوگیري كردند؟ پاسخ 
به اين س��ؤاالت را مي توان در كتاب منحصربه فرد مادر مبازاران 
دريافت. مادر مبارزان كتابي تحلیلي و گذرا بر مبارزات هوشمند 
حضرت  زهرا)س( است. اين كتاب كه برگرفته از دروس تطبیقي 
حجت االس��الم مهدي طائب است به كوش��ش حامد دالوري به 
رش��ته تحرير درآمده و به زودي توسط انتشارات شهید كاظمي 
منتشر مي ش��ود. عالقه مندان جهت تهیه و س��فارش اين كتاب 
مي توانند از طريق سايت رسمي انتشارات شهید كاظمي به نشاني 
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مراجعه و همچنین از طريق ارسال نام كتاب به سامانه پیام كوتاه 

3000141441 آن را تهیه نمايند. 

    معرفی کتاب

تقدير معاون ارشاد از نقش رسانه ها در مهار كرونا

اطالع رساني رسانه ها عامل اقناع جمعي در مقابله با كروناست
  محمد صادقي

معاون مطبوعاتي وزارت ارش�اد از نقش رسانه ها در ايجاد 
اقناع جمعي در كمك به مهار همه گيري كرونا تقدير كرد. 
محمد خ��دادي در مجم��ع عمومي س��االنه خان��ه مطبوعات و 
رسانه هاي كش��ور با اش��اره به ش��یوع ويروس كرونا در كشور و 
نقش مؤثر خبرن��گاران و اصحاب رس��انه در كاه��ش تبعات آن 
تصريح كرد: رسانه ها با اطالع رساني جامع و كامل و به دنبال آن 
فرهنگ سازي براي افكار عمومي در جامعه، توانستند تا حد زيادي 
از میزان ابتال و كشته شدگان بكاهند. خدادي با گرامیداشت ياد 
و خاطره خبرنگاراني كه بر اثر كرونا جان خود را از دس��ت دادند، 
اظهار داشت: كرونا دو اليه دارد؛ كادر بهداشت و درمان در رابطه 
با درمان جس��م نقش آفريني كردند و رس��انه ها نقش آفرين در 
اطالع ساني براي مقابله هم افزايي ايجاد اقناع جمعي در كمك به 
تأمین نیازها و اقدامات مقابله كرونا بودند. اهالي رسانه از روز اول 
شیوع كرونا تا االن در س��خت ترين روزها در كنار بیماران و كادر 
درمان و شهروندان بوده اند و شجاعت و همت شان همچون همیشه 
مثال زدني بود. معاون مطبوعاتي ارشاد با بیان اينكه مهارت، محتوا 
و مخاطب مثلثي است كه بقاي رس��انه را موجب مي شود، ادامه 
داد: بی توجهی به اين س��ه واژه، زمینه هاي حذف رسانه را ايجاد 
مي كند. خانه هاي مطبوعات اگر بخواهند نقش و سهمي در ارتقا و 
بقاي رسانه داشته باشند، بايد دنبال اين سه نكته بروند. متأسفانه 
بیشتر تالش  ما و مراجعاتي كه به ما مي شود، پیرامون اين مثلث 
نیست. انرژي اصلي بعضاً صرف توزيع رايانه و دادن مجوز مي شود 
و رسانه هم دنبال اين است كه آگهي بیشتري بگیرد. وي با تأكید 

بر اين نكته كه در خانه هاي مطبوعات رقابت بايد بر بستر رفاقت 
مبتني باشد، توضیح داد: خانه هاي مطبوعات اولويت اولشان بايد 
پیداكردن نسخه اي براي بقاي رس��انه و افزايش قدرت آن باشد، 

امروز ديگر تعداد رسانه ها نشانه قدرت نیست. 
معاون مطبوعاتي، ترويج و تقويت اخ��الق در جامعه را از جمله 
مسئولیت هاي اصلي رسانه ها دانست و در همین رابطه تأكید كرد: 
اعضاي هیئت مديره خانه هاي مطبوعات نیز بايد در گفتار و رفتار 

خود، نماد اخالق و اخالق مداري باشند. 
معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ از همكاري معاونت مطبوعاتي 
با انجمن اهداي عضو خبر داد و گفت: قرار اس��ت خبرنگاران 
افتخاري اهداي عضو داش��ته باشیم. پیش��نهاد من مشاركت 
خبرن��گاران در اين طرح اس��ت چراكه زندگي بخش��یدن به 
انس��ان ها حال خوبي به آدمی مي دهد. همچنین قرار اس��ت 
در روز درختكاري به ازاي هر فردي كه اهداي عضو كرده يك 

درخت كاشته شود. 

شبكه خشونت خانگي! 
سريال هاي شبكه نمايش خانگي پر از سكانس هاي خشونت شده است

     گزارش

    سینما

    تلويزيون

   رسانه

زخمی كه از لس آنجلس مي خوريم!
بیش از 30سال پیش كه عبارت تهاجم فرهنگي از سوي رهبر 
انقالب مطرح ش��د، مديران فرهنگي جمهوري اسالمي آن را 
نشانه اي گرفتند براي كارهاي سلبي و رويكردهاي امنیت در 
عرصه فرهنگ. از گوشه و كنار اما آتش به اختیارهايي هم بودند 
كه اگرچه مانند مديران بسط يد نداشتند ولی در حیطه و حوزه 
عملشان ابتكار عمل داشتند و دست به آفرينش شعر و داستان 
و طراحي و نقاشي مي زدند اما همچنان كالن امور فرهنگي به 
دست مديراني بود كه نگاه شان به فرهنگ امنیتي و سلبي بود. 
اين داستان تا همین حاال هم ادامه دارد. صداوسیماي ما هنوز و 
همچنان در يد قدرت مديراني از اين جنس است. كافي است به 
جنس ادبیات رئیس صداوسیما در واكنش به حاشیه سازي سريال 
»پايتخت6« رجوع كنیم كه در نامه اي از نفوذ س��تون پنجم ياد 
كرد. نفوذي ها البته در جمهوري اس��المي همیشه مشغول كار 
بوده اند اما دامنه اختیارات و امكانات مديران فرهنگي هم قاعدتاً 
معطل خرابكاري نفوذي ها نبوده است. خواننده لس آنجلسي ديگر 
سال هاست در ايران نیست كه بخواهیم عملكرد او را به گردن نفوذ 
بیندازيم. او در آن سوي اقیانوس آرام براي نوجوان ايراني خوراك 
فرهنگي تهیه و ركورد بازديد در اينستاگرام را جابه جا مي كند و 
ما انگشت به دهان مات و مبهوت توي س��رمان مي زنیم كه چه 
نشسته ايد كه تهاجم فرهنگي از اليه ها و ديوارهاي امنیتي ما وارد 

خانه هاي مردم شده و ما كاري از دستمان برنمي آيد! 
آن روزهايي كه به جاي تولید و آفرينش خوراك و محصول فرهنگي 
باالي پش��ت بام ها ديش هاي ماهواره را مي شكستیم و به پايین 
پرتاب مي كرديم و خوشحال بوديم كه داريم جلوي تهاجم فرهنگي 
را مي گیريم، در واقع آنقدر دورانديش نبوديم كه بدانیم اقتضائات 
جنگ نرم با جنگ سخت تفاوت هاي عمیقي دارد و فرهنگ اساساً 
عرصه جنگ سخت نیست. فكر مي كرديم خواننده زيرزمیني را كه 
از ايران اخراج كنیم، كار فرهنگي ما هم تمام مي شود، غافل از اينكه 
دنیاي امروز مرزهاي نازكي دارد و خواننده زيرزمیني را اگر از در 

بیرون كردي از پنجره فضاي مجازي بازمي گردد. 
ما نسبت به نیاز هنري و موسیقايي كودك و نوجوان خودمان 
كوتاهي كرده ايم. كودك و نوجوان را در فضاي ش��لوغ و بزرگ 
جهان امروز به حال خود رها كرده  و فرصت ها را س��وزانده ايم. 
حاال كرونا محافل جمعي و رسمي مذهبي ما را به محاق برده و 
سر ما و بچه هايمان را در فضاي مجازي فرو كرده و صحنه جنگ 
را در جايي ديگر برايمان طراحي نموده اس��ت. فضاي مجازي 
البته صرفاً براي ما تهديد نیست و اتفاقاً اگر درك الزم استفاده 
از آن را داشته باش��یم، مي تواند نقطه قوت ما باشد. جنگ نرم 
نیاز به مديران فهیم، آگاه و دورانديش دارد. هنوز هم دير نشده، 
خواننده لس آنجلسي مشغول كار خودش است و ما اينجا عاقالنه 

كار كنیم، باز هم غافلگیر نخواهیم شد. 

جواد محرمي      يادداشت 

امام علی)ع(: 

مبادا َمركب هاى آز، تو را بتازانند و 

به پرتگاه هاى هالكت اندازند!

»گزيده تحف العقول«

    سيدمرتضي ذاكر
اوضاع تولیدات و نحوه مديريت سینماي كشورمان تا پیش 
از شیوع كرونا در سراشیبي نزولي قرار داشت كه با پاندومي 
اين ويروس منحوس مصداق ضرب المثل »گل بود به سبزه 
نیز آراسته ش��د« گرديد. موج تولید فیلم هاي سیاه و مروج 
خشونت و ناامیدي كه بخشي از آنها در ويترين جشنواره فیلم 
فجر هم به نمايش درآمد، در كنار بی توجهی مس��ئوالنه در 
بین مسئوالن سینمايي كشورمان به منظور مديريت اوضاع 
معیشتي طیف وس��یعي از هنرمندان بیكار شده زخم هايي 
است كه بر پیكره سینما زده شده اس��ت. توزيع كمك هاي 
دولتي به صورت رانتي در بین برخي افراد و حلقه هاي خاص 
حاضر در بدنه سینماي كش��ور در حكم نمكي بود كه بر اين 
زخم پاش��یده ش��د. اگرچه صداي اعتراض صنوف مختلف 
سینمايي در مورد بي عدالتي و توزيع رانتي كمك هاي دولتي 
از سوي رسانه هاي دلسوز حوزه فرهنگ و هنر انعكاس خبري 
پیدا كرد و برخي قول هاي مساعد جهت مديريت و شفافیت 
كمك هاي نقدي و غیرنقدي از س��وي مديران وزارت ارشاد 
دادند اما آنچه در عمل شاهد آن هس��تیم، تغافل مسئوالن 
و ادامه اوضاع بد معیشتي چندين هزار عضو حقیقي صنوف 

قانوني فعال در عرصه سینماست. 
پیمان عباسي، فیلمنامه نويس كش��ورمان با انتقاد شديد 
از عملكرد غلط مديران سینمايي دولت تدبیر و امید طي 
هشت سال گذش��ته مي گويد: طي هشت س��ال گذشته 
س��ینماي كش��ور با فاجعه مديريتي مواجه شد؛ وضعیت 
س��ینما طي اين س��ال ها اصاًل خوب نبود و ما نه مديراني 
داش��تیم كه در مواقع بحران��ي بتوانند تدبی��ري عاقالنه 
براي رفع معضالت سینما و س��ینماگران داشته باشند و 
نه حضور مديراني را ش��اهد بوديم كه بتوانند با خالقیت و 

دغدغه مندي اوضاع هنر هفتم را كمي بهتر كنند. 
وي با اشاره به اينكه بیكاري عظیم و گسترده اهالي سینما 
طي سال هاي اخیر يكي از مهم ترين دستاوردهاي مديران 
سینمايي بود، مي افزايد: سازمان سینمايي به عنوان متولي 
اصلي سینماي كشور كه بخشي از دولت محسوب مي شود، 
وظیفه داشت از سینما و سینماگران حمايت مالي داشته 
باش��د و بودجه اي را براي رفع بح��ران زندگي هنرمندان 
اختصاص دهد تا ش��رايط كمي هموار ش��ود اما متأسفانه 
كمترين اقدامي از سمت آنها براي برون رفت از اين بحران 

فاجعه بار صورت نگرفت. 
اين فیلمنامه نويس سینما با انتقاد شديد از بي اهمیت بودن 

وضعیت بد معیشتي هنرمندان براي مديران سینمايي خاطر 
نش��ان مي كند: هر كاري ك��ه در اين مدت توس��ط مديران 
سینمايي صورت گرفت، رسماً توهین به اهالي فرهنگ و هنر 
بود، مثل اين مبلغ 1/5میلیون توماني كه براي بیكارشده هاي 
سینما اختصاص دادند. دريغ از يك بسته معیشتي، دريغ از 
در اختیار گذاشتن بن هاي خريد ماهانه به صورت رايگان براي 
يكايك اهالي سینما، همه اين اتفاقات مايه شرم است و من 
متأسفم كه هیچ يك از مديران ما و دستگاه هاي فرهنگي و 
هنري تدبیري براي بهبود وضعیت زندگي هنرمندان ندارند. 
 علي اكبر ثفي، تهیه كننده سینما نیز با گاليه از برنامه ريزي 
نداشتن از سوي مس��ئوالن س��ینمايي و رهاشدگي اين 
عرصه هنري مي گويد: به علت شرايط بحراني كرونا و خالي 
شدن سینما ها، مسئوالن و مديران سینمايي و همچنین 
دولت و وزارتخانه بايد فكر اساس��ي براي س��ینما كنند و 
تمهیداتي براي آن در نظر بگیرند. باالي 6هزارو500 عضو 
خانه سینما و حدود 10هزار نفر سینماگر داريم كه از اين 
راه امرار معاش مي كنند، همچنین ما به طور تقريبي 5هزار 
پرسنل در سالن هاي سینما داريم و اين افراد از چه راهي 

بايد امرار معاش كنند؟
تهیه كننده فیلم سینمايي »روسي« درباره محتواي فیلم ها 
نیز اظهار م��ي دارد: ما بايد فیلمي بس��ازيم ك��ه فقط براي 
جشنواره و فرش هاي قرمز نباشد چراكه اين جشنواره ها فیلم 
را ماندگار نمي كند، اين محتواست كه فیلم را غني مي كند. 
در حال حاضر بعضي از فیلم هايي كه زياد مي فروشند، هجو 
هستند و حتي اسمشان نیز سخیف است و محتوا و معنايي را 
به مخاطب القا نمي كنند. ما در فیلم ها بايد درد جامعه را بازگو 
كنیم يا اگر گودالي هست آن را نشان دهیم تا به دره سقوط 
نكنند. رسالت سینما فیلم خوب اس��ت و كساني كه عاشق 

سینما هستند، بايد مديريت و وارد سینما شوند.

به دليل انتشار كليپ هنجارشكنانه
 ساترا پرونده »روبيكا« را 

به كميته رسيدگي به تخلفات ارجاع داد
ساترا ضمن اعالم اينكه اپليكيش�ن روبيكا مجوز فعاليت ندارد، از 
ارجاع پرونده تخلف اين نرم افزار به دليل انتشار يك موزيك ويدئوي 
هنجارش�كنانه ب�ه كميت�ه رس�يدگي ب�ه تخلف�ات خب�ر داد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي ساترا)سازمان تنظیم مقررات 
صوت و تصوير فراگیر در فضاي مجازي(، پیرو انتشار تیزر موزيك ويدئو 
هنجارشكنانه يكي از خوانندگان غیرمجاز در برخي رسانه ها و ابراز نگراني 
خانواده ها، ساترا با استناد به مقررات محتوايي و نقض صريح دستورالعمل 
حفاظت از حقوق ك��ودكان، طي ابالغیه اي، انتش��ار آن را به هر نحو در 

رسانه هاي صوت و تصوير فراگیر ممنوع اعالم كرد. 
پرونده رسانه روبیكا به عنوان رس��انه داخلي با بیشترين تخلف و بدون 
مجوز كه به  رغم تذكر پیشین، اقدام به انتشار تیزر كرده است، به كمیته 

رسیدگي به تخلفات ساترا ارجاع شد. 
به جز رس��انه هاي خارجي از جمله اينس��تاگرام كه برخ��الف قوانین 
بین الملل��ي ناظر به حفاظ��ت از حقوق ك��ودكان اقدام به انتش��ار اين 
موزيك ويدئو كرده اند، از روز گذشته، با تذكر ساترا موارد تخلف از معدود 

رسانه هاي داخلي به صورت فوري حذف شد. 
همچنین روابط عمومي اين سازمان اعالم كرده است كاربران در صورت 
مش��اهده هر گونه تخلف مي توانند با مراجعه به س��امانه پايش مردمي 

sapra. ir نسبت به ارائه گزارش تخلفات اقدام كنند.

    محمدصادق عابديني
در حال�ي كه مخاط�ب اصلي ش�بكه نمايش 
خانگي خانواده ها هستند، خشونت عريان در 
س�ريال هاي ايراني كه در پلتفرم هاي نمايش 
خانگي پخش مي ش�وند، به شكل فزاينده اي 
افزايش يافته و به عامل نگران كننده اي تبديل 

شده است. 
افزايش مجموعه هاي داس��تاني كه براي پخش 
ويژه شبكه نمايش خانگي تولید مي شوند، باعث 
شده است، س��ريال هاي ش��بكه نمايش خانگي 
مخاطبان میلیوني به دس��ت بیاورن��د و همین 
موضوع نی��از به توجه بیش��تر به محت��واي اين 
س��ريال ها را يادآور مي كند. به رغم اينكه برخي 
سريال هاي شبكه نمايش خانگي داراي رده بندي 
سني هستند، اما سخت مي شود در يك نمايش 
خانگي بچه ه��ا را از جلوي تلويزي��ون دور كرد و 
مهم تر آنكه چرا بايد س��ريال هاي شبكه نمايش 

خانگي مناسب اعضاي خانواده نباشد؟!
هم اكنون سريال هاي »ملكه گدايان«، »قورباغه«، 
»س��یاوش«، »خوب، بد، جلف...« و »مي خواهم 
زنده بمانم« از دو پلتفرم مش��هور شبكه نمايش 
خانگي به ط��ور هفتگي پخش مي ش��وند. از اين 
میان سريال »خوب، بد، جلف...« فضاي كمدي و 
فانتزي دارد و ديگر سريال ها فضاي درام و جدي 
دارند. نكته بارز در اين سريال ها شروع آنها همراه 

با خشونت تمام عیار است. 
جاناتان فريدمن انسان ش��ناس در پژوهش��ي با 
عنوان »بررسي خشونت رسانه  اي بر پرخاشگري 
رواني« نشان داده اس��ت كه تماشاي فیلم هاي 
تلويزيون��ي و مدل ه��اي ب��ه تصوي��ر درآمده، 
پرخاش��گري نوجوانان را افزاي��ش مي دهد، به 
 ويژه زماني كه آن مدل رفتار پرخاشگرانه از خود 
بروز دهد يا از مجازات بگريزد، با اين حال بايد در 
نتیجه گیري قاطع از ارتباط بین تماشاي خشونت 
تلويزيوني و رفتار خشونت آمیز محتاط بود. شايد 
نوجواناني كه زياد تلويزيون و در نتیجه خشونت 
تلويزيوني تماشا مي كنند، از سوي والدين خود 
مورد بي مهري ق��رار گرفته يا طرد ش��ده اند، از 
اين رو بر اثر تماشاي خش��ونت تلويزيوني، رفتار 
خش��ونت آمیز در آنها پرورش مي يابد، بنابراين 
تماشاي خشونت تلويزيوني يكي از چند متغیري 

است كه به رفتار پرخاشگرانه كمك مي كند. 
 خشونت پاي تلويزيون

آغاز س��ريال هاي »قورباغه«، »مي خواهم زنده 
بمانم«، »ملكه گدايان« و »س��یاوش« همراه با 
نمايش سكانس هاي خشونت بار بود، به خصوص 
سريال هاي »قورباغه« و »مي خواهم زنده بمانم« 

كه از نظر خشونت پیش��اپیش ديگران هستند، 
خشونت را به عنوان بخش جدانشدني از محتواي 

داستاني خود ارائه داده اند. 
محمدتقي فهیم با انتقاد از خش��ونت س��ريال 
»قورباغه« مي گويد: »در س��ريال »قورباغه« 
به ج��ز تیراندازي و قت��ل، فرياده��ا و صداها، 
برخوردها و فضاس��ازي ها هم نوعي خش��ونت 
را القا مي كند. خش��ونت فقط كشت و كشتار 
نیس��ت. اين كارها همه چیزش خش��ن است. 
در پايان قس��مت اول س��ريال چند نفر كشته 
مي شوند و سريال با صحنه هايي به شدت خشن 
و بي نتیجه تمام مي ش��ود، به ظاهر مي خواهد 
ايجاد تعلیق كن��د تا مخاطب براي تماش��اي 
قس��مت بعد ترغیب ش��ود اما عماًل جز بحران 
و تأثیري نامطل��وب بر مخاط��ب چیزي باقي 
نمي گذارد. هیچ ذهنیتي به مخاطب نمي دهد 
تا بفهمد اين آدم ها كدامش��ان اشتباه كردند و 

كدامشان مسیر درست يا غلطي را رفته اند. 
فهیم سپس يادآور مي شود: سريال هاي ما هیچ 
كدام در قسمت اول نتیجه حداقلي را به مخاطب 
نمي دهند و تمام كنش هاي خشونت آمیز ادامه 
پیدا مي كن��د تا در چندين قس��مت بع��د پیام 
مناسبي ارائه شود، در حالي كه سريال  سازي در 
جهان به اين صورت است كه در هر قسمت سیر 
حركت قهرمان و ضدقهرمان طوري طراحي شده 
است كه مخاطب تا حدودي متوجه داستان شده 
و نسبت به موضوع متنبه مي شود. در سريال هاي 

ما به ندرت اين اتفاق مي افتد. 
وي همچنین ب��ا تأكید ب��ر لزوم توجه بیش��تر 
س��ازندگان، به اعم��ال محدوديت س��ني براي 
تماش��اي آثار، در اين زمینه چنین مي گويد: در 
كش��ور ما الصاق محدوديت گروه سني هنوز در 
آثار به درستي اعمال نمي شود و از طرفي در بین 
خانواده ها به طور كامل به عنوان يك فرهنگ جا 
نیفتاده است. در كش��ورهاي خارجي سال ها در 
اين زمینه فرهنگ سازي شده و براي خانواده ها 
هم جا افتاده كه هر اثري مناسب يك گروه سني 

است ، اما چون در كشور ما اين موضوع جا نیفتاده 
است، هنرمندان موظف هس��تند در اين زمینه 

دقت بیشتري كنند.«
  تحريك به اعمال غيرقانوني در سريال

سعید عصمتي، تهیه كننده س��ینما بدون اشاره 
به نام س��ريال قورباغه مي گويد: »اينقدر در اين 
س��ريال خش��ونت، پرخاش��گري، ناهنجاري و 
عدم تعادل وجود دارد كه هر اعتراض، عدم عالقه 
به فرد، مخالفت و... را ب��ه اين تبديل مي كند كه 
به مخاطب حق مي دهد يك نفر بايد به  خاطرش 
كش��ته ش��ود! اين س��ريال عماًل به افراد داراي 
مش��كالت اقتص��ادي و معیش��تي مي گويد اگر 
موفق نشديد، با كش��تن و خونريزي به هدفتان 
برس��ید! وي ادامه مي ده��د: در زمان��ي كه بايد 
جامع��ه را از غم و ان��دوه دور كنیم و ب��ه ثبات و 
آرام��ش و امید و زيبايي برس��انیم، مجوز چنین 
سريالي صادر مي شود كه فقط خون و خونريزي 
را نمايش مي دهد، حتي اگر فقط يك جوان پس 
از ديدن اين سريال تحريك ش��ود و شخصي را 
به قتل برساند، پاس��خگوي اين مسئله چه نهاد 
يا شخصي است؟ اين تهیه كننده مي افزايد: اين 
س��ريال به راحتي مي گويد با اس��لحه مي توانید 
آدم بكش��ید و اصاًل ترس��ي ندارد! آيا اين دعوت 
آشكار به خشونت، بوي خیانت و نفوذ نمي دهد؟ 
عصمتي تصريح مي كند: اعت��راض و انتقاد بايد 
در هر جامعه اي باش��د اما نه از نوع خش��ونت و 
آدم كش��ي. اين احتمال وج��ود دارد كه برخي 
با ديدن چنین س��ريالي تحريك شوند و دست 
به كاره��اي غیرقانوني بزنند، اگ��ر اين اتفاق رخ 
دهد، چه فرد يا ارگان��ي مي خواهد جلوي آنها را 

بگیرد؟«
شهرام خرازي ها كارشناس ارشد رسانه مي گويد: 
»خشونت موجود در سريال هاي شبكه نمايش 
خانگي در حد همان خش��ونتي اس��ت كه در 
سینما و تلويزيون ايران عرضه مي شود. ممكن 
اس��ت در بعضي م��وارد دوز اين خش��ونت در 
سريال هاي شبكه نمايش خانگي مثل قورباغه 
افزايش داشته باش��د، اما در نهايت اگر برآيند 
كلي محصوالت اين ش��بكه را در نظر بگیريم، 
تفاوت چنداني بین ش��بكه نماي��ش خانگي با 
سیما و س��ینما مالحظه نمي شود. خشونت به 
هر حال از ديرباز تاكن��ون يك عامل جذابیت و 
فروش براي محصوالت هنري محس��وب شده 
و همچنان هم اي��ن نقش كلی��دي را در تمام 
كش��ور هاي تولیدكننده محصوالت تصويري و 
نمايش��ي بر عهده دارد. صورت ظاهري قضیه 
اين است كه خشونت امري نكوهیده و مذموم 
است، اما در باطن و عمل، مردم واقعاً خشونت 
را دوس��ت دارند. استقبال ايش��ان از فیلم ها و 
س��ريال هاي خش��ن خود بهترين گواه بر اين 
ادعاست. گرايش كارگردان هاي ايراني به طرح 
موضوعاتي مثل شوخي هاي جنسي، خشونت 
و خودكش��ي در آثار خود، عجیب نیست. اين 
گرايش در همه كشور ها ديده مي شود و خاص 
كشور ما نیس��ت، زيرا اين موضوعات خواست 

مردم است و مشتري دارند.«
افزايش بي رويه خشونت در س��ريال هاي شبكه 
نمايش خانگي، محصوالتي را كه بايد براي همه 
اعضاي خانواده مورد مص��رف قرار بگیرد محدود 
به بزرگس��االن مي كند و همین موضوع با ايجاد 
تناقض در نفس ايجاد شبكه نمايش خانگي، باعث 

دور شدن خانواده ها از آن مي شود.

تماش��اي فيلم هاي تلويزيوني 
و مدل هاي به تصوي��ر درآمده، 
پرخاشگري نوجوانان را افزايش 
مي دهد، ب��ه  ويژه زمان��ي كه آن 
مدل رفتار پرخاشگرانه از خود 
بروز دهد يا از مج��ازات بگريزد


