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تحقیقاً همه چیز ما 
مخدوش است و 
در یک نظام فکری 
هنری بی برنامه 
داریم حرکت 
می کنیم همه چیز 
برای سیاستگذاران 
حکم تهدید را پیدا 
می کند. واقعیت این 
است که هرچیزی 
حکم تهدید را پیدا 
نمی کند و باید سر 
جای خودش از آن 
بهره گرفته شود

محدودیت سنی دارد اما در دسترس همه 
قرار دارد و شاید نوجوان های بسیاری را 
با خود همراه کند. عده ای عقیده دارند 
که این مسائل روی این طیف سنی اثر 
می گذارد؛ از نظر شما اینکه هنرپیشه ی 
محبوبشان دست به اعمال خشونت آمیز 
و نادرستی می زند ناخودآگاه روی کودک 
و نوجوان تاثیر می گذارد تا از او تقلید و 

الگوبرداری کند؟ 
اگر هنرپیشه ی محبوبشــان دارد این کار را انجام 
می دهد این را هم باید در نظر بگیریم که آن ها صبح 
تا شــب در فضای جامعه در مواجهه با این تصاویر 
هستند و صبح تا شب همه چیز در دسترس شان 
موجود است. این مسأله مثل صیانت از اینترنت است. 
ما گاهی اوقات از درون مشکل داریم و می خواهیم 
که با انسدادهای بیرونی مشکل را حل کنیم اما حل 
نمی شود. ما اینجا باید انگشت اتهام را به سمت نظام 
آموزشی خودمان داشته باشیم که نظام آموزشی 
و تربیتی درون خانواده ها، مدارس، دانشــگاه ها و 
فضاهای مختلف به گونه ای نیست که بتواند کمک 
کند تا آدم ها را قدرتمند بار بیاورد. چون این چنین 
نیست، ســعی ما بر این اســت که در یک جاهای 
دیگری کاماًل دفعی با موضوعات برخورد کنیم و 
برخورد دفعی با موضوعات مشکلی را حل نمی کند. 
خانواده ها در تربیت خودشان باید بدانند که بچه باید 
قدرتمند بار بیاید و زمانی که بچه قدرتمند بار آمد 
وقتی که بر سر دو راهی قرار گرفت می تواند تصمیم 
درســت را بگیرد. مگر االن در این فضا و موقعیت، 
خانواده ها چقدر کنار فرزندانشان هستند؟ چقدر 
می توانند دائم سر دوراهی دست آن ها را بگیرند و 
به مسیر دیگری هدایت کنند؟ در حال حاضر بیش 
از پنجاه درصد موضوعــات بچه ها تبدیل به نظام 
غیررسمی و غیرجاری شــده که خانواده روی آن 
اشراف دارد. پس دقت داشته باشید که با رگوالتوری 
قدرتمند و کوته بینانه نمی توانیم به جایی برسیم 
که انسان را مهار کنیم. االن در عالمی هستیم که 

انسان برای تئوری های ارتباطی اش اتاق شیشه ای 
را انتخاب کرده  است. اتاق شیشه ای یعنی اینکه 
چشمانمان را ببندیم و تصور بر این داشته باشیم 
که در خانه ی خودمان و در هر حالتی که باشیم، 
کاماًل عریان هستیم. در این عریانی راه این نیست 
که از بیرون انسداد ایجاد کنیم بلکه باید آدم ها را از 
درون قدرتمند کنیم. اگر از درون، آدم ها را قدرتمند 
کردیم حاال می توانیم مفرهای متعددی را هم برای 
احتماالت کمی که وجود دارد کنترل کنیم ولی 
به نظر من این مسیر، مسیری است که جز تربیت 
قدرتمند، جز نظام آموزشی قدرتمند و فراگیر و 
جز کار کردن روی خود انســان برای رساندنش 
به واقعیت های فطــری و قدرتمند درونی، به جد 
نمی توان کار دیگری را به عنوان کار زیرســاختی 
انجام داد. ما یک بخش هایی را رها کرده ایم و کاماًل 
داریم سعی می کنیم تا قرص و محکم یقه ی یک 
بخش های روســاختی را بگیریم که این راهش 
نیست. با این راه ها و مسیرها بیشتر داریم خودمان 

را گول می زنیم.

شاید علت تمایل سازندگان به نمایش 
قتل و صحنه های خشونت آمیز که این 
روزها در آثار پلتفرم ها مخاطبان زیادی 
را نیز با خود همراه کرده  است؛ این باشد 
که اثر نویــی را ارائه دهند و در کنارش 
آموزش هایی را هم داشــته باشند. از 
طرفی عده ای نگران ترویج خشونت 
در جامعه هســتند. آیا از نظر شما این 
مسأله در مرور زمان اثرگذاری عکس 
نمی دهد؟ و در نهایت کدامیک از این 
دو وجه )آموزش یا ترویج خشــونت( 

غالب تر است؟
ترویج خشونت هم از آن واژه هایی است که به شکل 
اعتباری دارد از آن سو استفاده می شود. ما در حال 
حاضر چه بخواهیم و چه نخواهیم جامعه ی خشنی 
داریم و ما ایــن روزها در فرآیندهــای روزانه مان 
امکان ندارد که با یک خشونت مواجه نشویم. چرا 
باید جامعه به ســمتی حرکت کند که خشونت 
پارادایم حاکم بر اندیشــه ها باشد؟ این فشارهای 

متعددی است که در این بستر دارد به آدم ها می آید. 
اتفاقًا نشان دادن این خشونت های متعدد در این 
موقعیت به نوعی کمک می کند تا ما تصمیم درست 
را بگیریــم، هرچند که در کنارش ممکن اســت 
مضرات خودش را هم داشته باشــد. این مسأله 
نیاز به یک سنجه ی روانی دارد و نمی شود مطلق 
با آن برخورد کرد اما به نظر من مضرات متعدد را 
دارد نشان می دهد و بازشناسی می کند و نتیجه ی 
آن را هم نشان می دهد و ما اگر عاقالنه با موضوع 
برخورد کنیم یکی از جدی ترین لحظات آموزشی 
که می توانیم با آن برخــورد کنیم همین لحظه 
است؛ اما بدون شک نشــان دادن خشونت، فقر یا 
هر چیز دیگری ممکن اســت که در سنجه های 
روانی تاثیرات منفی هم داشته باشد که آن هم به 
نظر من نیاز به بررســی خود آن کیس دارد و باید 
کیس اِستادی )موردکاوی( را دید و آن را از زوایای 
مختلف بررسی کرد و به نتایجش دست پیدا کرد. 
اما لزومًا این نیست که لطمه ی نشان دادن خشونت 
بیشتر از نشان ندادنش باشد و باید به این نکته هم 
توجه داشته باشیم؛ چرا که همانطور که گفتم یکی 
از جدی ترین موضوعاتی که در هنر جاری اســت 
محاکات یا تزکیه ی نفس است که در اثر دیدن یک 
اتفاق می تواند درس بزرگی را برای کسی که دارد 

آن را دنبال می کند و می بیند، ایجاد کند.

آیا از نظر شما سینما و شبکه نمایش 
خانگي چنین قابلیتــي دارند که یک 
موضوع اشتباه را در جامعه جا بیندازند 
و عادي سازي کنند؟ چرا که برخی اعتقاد 
دارند که خصوصــاً در ابتداي دهه نود 
ساخت فیلم هایي که عشــق دوم در 
آن ها نمایش داده شد، در عادي سازي 
این مسأله در اجتماع تأثیر داشت. شما 
عقیده دارید که سینما مي تواند یک امر 

قبیح را عادي سازي کند یا خیر؟ 
همانطور که گفتم هنرمند ملهــم از جامعه ی 
خودش است. اگر در جامعه چیزی وجود داشته 
باشد و تبدیل به قاعده شود و این قاعدگی موضوع 
به گونه ای باشد که هنرمند آن را ببیند، پس در 


