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از شوکران تا فیتیله

انتقاد به شخصیت ها، ملیت ها، قومیت ها و 
دیده  فیلم ها و سریال ها  شغل هایی که در 
می شود، از زمان فیلم شوکران و با اعتراض 
پرستارها شروع شد. همان زمان بهروز افخمی 
این بحث را مطرح کرد که پس شخصیت های 
منفی داستان ها باید چه شغلی داشته باشند؟ 
منفی  به شغل شخصیت های  اعتراض   این 
فیلم ها از سوی دیگر گروه ها ادامه پیدا کرد. 
یکی از گروه هایی که چند ماه پیش اعتراض 
آنها سر و صدا به پا کرد، پزشکان بودند که 
به »در حاشیه« نقد داشتند، در حالی که به 
نظرم در این سریال از پزشکان انتقاد نشده 
نقد شده  بلکه سیستم درمانی کشور  بود، 
بود. نکته این است که باالخره نویسندگان 
فیلمنامه ها نه تنها باید شغلی برای شخصیت ها 
متصور شوند، بلکه باید ملیت ، قومیت و زبانی 
هم برای آنها در نظر بگیرند. در سریال های 
اروپایی و آمریکایی هم می بینیم که بازیگران 
و  ولزی  انگلیسی،  کانادایی،  لهجه های  با 
اسکاتلندی صحبت می کنند اما از چند سال 
پیش که موج دوبله کارتون های روز دنیا در 
ایران شروع شد و برای شخصیت پردازی بهتر و 
جذاب تر از لهجه های مختلف استفاده کردند، 
اعتراض هایی شروع شد و این اعتراض ها 
داشت  آن  بر  را  ارشاد  و  فرهنگ   وزارت 
که دستور العملی صادر و استفاده از لهجه 
مناطق مختلف کشور را در دوبله کارتون  ها 
ممنوع کند. البته همان موقع انجمن گویندگان 
جوان و منتقدان اعتراض کردند که چرا باید 
از لهجه تهرانی ها استفاده کنیم؟ پس تهرانی ها 
نباید  هم اعتراض کنند که نوع گویش ما 
روی شخصیت های منفی داستان باشد؟! حتی 
در کشور ما در مورد اسم شخصیت ها هم 
بحث هایی وجود دارد و شخصیت پردازان 
می شوند.  مشکل  دچار  هم  زمینه  این  در 
فیتیله ای ها را هم حتما شنیده اید.  داستان 
به این بهانه نگاهی انداخته ایم به ریشه های 
این نوع اعتراض ها که در »موضوع ویژه« 

این هفته می خوانید.

در سال های اخیر، موضوع اعتراض به سوژه های 
فیلم و سریال معموال به شکل دیگری مطرح 
می شود که به نظر من خطرناک تر است؛ توهین 
به قومیت ها و برداشت هایی که آنها از فیلم  ها 
دارند. در کشور ما جوک هایی درباره قومیت های 
مختلف وجود دارد که حتی افرادی از همان 
و  می کنند  تعریف  را  آنها  گاهی  نیز  قومیت 
می خندند. البته برخی از این جوک ها چندان 
مناسب نیستند ولی برخی از آنها توهین آمیز 
نیست و صرفا نوعی طنز محسوب می شود که 
ممکن است براساس ویژگی های همان قوم 
ساخته شده باشد و البته با اغراقی که خاصیت 

طنز و لطیفه گویی است.
من منکر این قضیه نیستم که این جوک ها گاهی 
محتوای تحقیر آمیزی دارند که باید این مشکل با 
فرهنگ سازی حل شود اما چند وقتی است کار 
به جایی رسیده که برنامه سازان اجازه ندارند به 
کسی بگویند باالی چشمت ابرو است. پزشکان 
در زمان پخش سریال »در حاشیه« سردمدار این 
اتفاق بودند اما برخی از واکنش های غیرمنطقی 
گروهی از آنها باعث شد توجه مردم به این 
سریال بیش از پیش جلب شود و خود پزشکان 
به اینکه در پذیرفتن انتقاد و شوخی بی جنبه 

هستند، متهم شوند. اما آنچه درباره قومیت ها 
نمونه اش  است؛  این  از  فراتر  می افتد،  اتفاق 
سریال »سرزمین کهن« کمال تبریزی که بسیار 
اینکه  به صرف  و  بود  پرزحمت  و  پرخرج 
فامیلی یکی از شخصیت های منفی آن با نام 
یکی از قوم های ایرانی شباهت داشت، مورد 
اعتراض  قرار گرفت و نمایش آن متوقف شد.
هم  سوال  این  اعتراض ها،  همین  طول  در 
مطرح شد که چرا مردم برخی از نقاط کشور، 
سریال  به  مازندرانی ها  مثال  و  پذیرنده ترند 
دلیلش  شاید  نمی کنند؟  اعتراض  »پایتخت« 
این باشد که این قانون بسیار ساده را بلدند که 
مثال اگر دزدی مهندس بود، به معنای آن نیست 
که همه دزدها مهندس اند و همه مهندسان دزد. 
اگر یک دزد تهرانی بود، به این معنا نیست که 
همه تهرانی ها دزدند یا همه دزدها، تهرانی .
این یک انحراف شناختی است که هر چیزی 
را تعمیم می دهیم و بالفاصله دنبال دست های 

پشت پرده و سوءنیت می گردیم.

انتقاد مفرط بی اثر است
یا  منطقی  از  که صرف نظر  است  این  مساله 
غیرمنطقی بودن این انتقادها، از حد گذشتن و 
تکرار بیش از حدشان، باعث می شود تاثیر و 
کارایی خود را از دست بدهند و اهمیت آنها 

در نظر مردم کاهش یابد.
به هر حال، اقوام مختلف در ایران کنار هم 
زندگی می کنند و کسی نمی تواند منکر شود 
که در همین تهران، بسیاری از ترک زبانان، لرها، 
عرب ها و... از خود تهرانی ها موفق تر زندگی 
می کنند پس دستی پشت  پرده وجود ندارد که 
بخواهد قومی را بکوبد، به آن بی احترامی کند 

و باعث ایجاد تفرقه شود!
من شخصا این دیدگاه های دایی جان ناپلئونی 
را قبول ندارم. حتی اگر گاهی شاهد این باشیم 
که بوی توهین هم به مشام می رسد، این نگاه 
سیستمیک درست به نظر نمی رسد. اگر قرار 
است در این کشور کنار هم زندگی کنیم و 
برای آبادانی آن گام برداریم، باید سعی کنیم این 
دیدگاه تبعیض سیستماتیک را کنار بگذاریم. اگر 
این تبعیض سیستماتیک وجود داشت، بسیاری 
از مسئوالن رده باالی کشور ما از قومیت های 
مختلف نبودند؛ حتی در شورای شهر تهران، 
آقای رضازاده که اردبیلی هستند، عضویت دارند 
در حالی که هیچ تهرانی  ای عضو شورای شهر 

اردبیل نیست!

ماهی گرفتن بعضی ها از آب 
گل آلود

سوی  از  اعتراض ها  از  برخی  متاسفانه   
روشنفکران و تحصیلکرده هایی است که از 
مقاصد  به  رسیدن  برای  جوان ها  احساس  
نظریه های  و  تئوری ها  بردن  پیش  و  خاص 
در  کافی  اندازه  به  ما  می کنند.  استفاده  خود 
کشورمان مشکل های اقتصادی، اجتماعی و... 
داریم و تهران به عنوان پایتخت، مجموعه ای 
از قومیت ها و اقوام را در خود جای داده و 
به اصطالح شهری 72 ملت است و مردم کنار 
هم با آرامش در آن زندگی می کنند. می توان 
گفت صنف سوپرمارکت و صاحبان دکه های 
اکثر  و  ترک زبان   تهران  در  روزنامه فروشی 

میوه فروش ها کرد هستند.
متاسفانه فضا دارد به سمتی می رود که هیچ کس 
دیگر نتواند از دیگری انتقاد کند یا شخصیتی را 
با لهجه ای خاص به تصویر بکشد چون بالفاصله 
متهم به زیر سوال بردن آن قومیت می شود، در 
حالی که اگر عمل فردی نقد می شود، عمل او 
زیر سوال برده می شود، نه آن جایگاهی که او 

در آن قرار گرفته یا قومیتی که دارد.
متاسفانه در فضای پر سوءتفاهم امروزی، عده ای 
از افراد هم با کم دقتی، کم توجهی و کم سلیقگی 
باعث شعله ور شدن سوءتفاهم ها می شوند مثل 

آنچه در برنامه فیتیله اتفاق افتاد.

انحراف های شناختی
یا  ارتباطی  موانع  عنوان  به  مساله ای 
انحراف شناختی وجود دارد که باعث می شود 
ارتباط بین 2 نفر، 2 خانواده یا 2 گروه دچار 

مشکل شود و به آن صدمه می زند.
بین  مخصوصا  ارتباطی  موانع  شایع ترین  از 
زن و شوهرها، اغراق، تعمیم و ذهن خوانی 
این مشکل ها در کل جامعه  است. متاسفانه 
ما در حال رواج است و هر اتفاقی می افتد، 
بالفاصله آن را تعمیم می دهیم به همه افراد 
یا موقعیت های مشابه و بالفاصله ذهن خوانی 
می کنیم که منظور فالن چیز بوده! بر همین 
اساس، در این چند روز، مطالبی را در شبکه های 
تحصیلکرده  افراد  از  گاهی  هم  آن  مجازی، 
برداشت های  بگویم  می توانم  که  می خوانم 
بیمارگونه از این ماجراست؛ افرادی که واقعا 
از آنها انتظار نمی رود چنین برداشت های منفی 

و بیمارگونه ای داشته باشند.

تحلیل شوخی فیتیله ای ها
شوخی مجموعه فیتیله واقعا شوخی ناپسندی بود 
و اصال ظرافت نداشت و مقداری هم توهین آمیز 
بود اما در برنامه ای مطرح شد که دست اندرکارانش 
خودشان ترک زبان هستند. نکته دیگری هم وجود 
دارد که خیلی ها نادیده گرفتند؛ آن هم عملکرد 
و جایگاه عموهای فیتیله ای بود، یعنی کسانی 
که سال هاست یکی از پرطرفدارترین برنامه های 
تلویزیونی را می سازند و نقش مهمی در تربیت و 
آموزش بچه های این جامعه داشته اند. ما یادمان 
رفته که آنها بارها و بارها از لهجه و زبان و حتی 
لباس قومیت های مختلف برای آموزش فضایل 
اخالقی و آشنا کردن بچه ها با فرهنگ های مختلف 

استفاده کرده اند.
حاال پس از این همه سال اشتباهی نیز مرتکب 
شدند. آیا درست است این اشتباه را با سیستم دایی 
جان ناپلئونی به این ربط دهیم که حتما عمدی 

در کار بوده و توطئه ای پشت پرده اتفاق افتاده؟
اگر بارها این اتفاق تکرار شده بود، می توانستیم 
فرض کنیم قصد و عمدی وجود دارد ولی با یک 
بار اشتباه پس از این چند سال، چنین احتمالی را 

نمی توان در نظر گرفت.

یک اشتباه، نه 100 اشتباه!
قبول دارم که صرف نظر از قومیت، این شوخی 
خوب نبوده و اصال جایش در برنامه کودک نبوده 
و هیچ نکته آموزنده ای نداشته اما یک اشتباه از 
آنها بعد از این همه مدت ، قابل گذشت است 
و  دلیل برداشت های بیمارگونه و استنباط ها و 

استنتاج ها را متوجه نمی شوم.
البته شاید خودم هم متهم شوم که آن قومیت 
نیستم و عکس العمل ها را درک نمی کنم ولی 
من معتقدم که این روش برخورد در هر صورت 
درست نیست و باعث نمی شود احترام بیشتری به 
هم بگذاریم. در اینکه گاهی به برخی قومیت ها 
بی احترامی می شود، شکی نیست اما در شرایط 
فعلی که همه ما باید دست در دست هم دهیم تا 
مشکل ها حل شود و کشور را بسازیم، واقعا دمیدن 
در آتش اختالف ها آن هم با پشتوانه استدالل های 
متعصبانه، درست نیست و حساسیت ها را نسبت 
به قوم خاصی بیشتر و انتقاد بیش از حد به خاطر 
چنین خطایی، ارزش و توجه انتقاد را کم می کند، 
به طوری که اگر چندی دیگر مثال مهندسی بخواهد 
انتقادی ساده به یک برنامه تلویزیونی داشته باشد، 
ممکن است خیلی ها فکر کنند  ای بابا، باز هم 
تا یک چیزی گفتند، به این مهندسان برخورد! 
اگر اشتباهی شده باید در حد همان اشتباه، به 
وسیله مقام های مسئول به آن پرداخته شود اما 
متاسفانه گاهی عکس العمل ها بسیار شدید است؛ 
به طوری که برنامه ای تعطیل می شود یا مسئوالن 
به گونه ای برخورد می کنند که جرح و تعدیل 

زیادی در سریال یا فیلمی شود.
این روزها شاهد تجمع، سر و صدا، انتقادهای 
شدید، طلب اخراج، حبس و گاهی حتی اعدام 
)!( برای عوامل دست اندرکار این برنامه بوده ایم 
ولی آیا ناظر پخشی که اخراج شد، واقعا نیت 

پلیدی در ذهن داشت؟!
به نظر می رسد مردم اینقدر حساس شده اند که با 
تماشای هر برنامه ای دنبال مصداقی از توهین به 
یک قومیت می گردند تا به اسم تعصب و برای 
عقب  نماندن از دیگرانی که اعتراض کرده اند، 

سر و صدا راه بیندازند و انتقادی شدید کنند.
مساله دیگری که وجود دارد، این است که به 
معذرت خواهی مجریان این برنامه وقعی نهاده 
نشد و با این رفتار ممکن است دیدگاه ها نسبت 
به آن قوم خاص تغییر کند و متهم به تعصب 
شوند، تعصبی که بعد مثبتی ندارد. باالخره خطا 
از هر کس ممکن است سر بزند و باید بخشش 
داشت آن هم درباره افرادی که نقش مهمی در 
شناساندن فرهنگ های مختلف به بچه ها دارند.

چرا تا به حال کسی به دلیل تعریف هایی که از 
قومیت های مختلف و کارهای مثبتی که در این 
برنامه شده، از آنها تقدیر نکرده و حاال یک خطا 

را زیر ذره بین برده ایم؟
شاید به دلیل همان مانع ارتباطی ذهن خوانی باشد 
که باعث می شود، حتی اگر درباره ما مثبت هم 
صحبت شود، فکر کنیم حتما دلیل خاص و منفعتی 
در پس آن وجود دارد و این جو بی اعتمادی که 
شاهد آن هستیم، نگران کننده است. یادمان نرود، 
اشتباه یک جزو زندگی و هر شغلی می تواند 
باشد و اگر کسی مرتکب  خطایی شد، باید در 
قالب قانون، جوابگوی خطایش باشد و اگر با 
سر و صدا و شلوغ کاری و انتقاد بیش از اندازه 
باعث شویم فرد به جزایی بیش از آنچه سزاوار 
آن است گرفتار شود، عمال بی عدالتی ای که در 
حق ما شده، با بی عدالتی پاسخ داده ایم و همان 
رفتاری را مرتکب شده ایم که از آن انتقاد می کنیم. 
واکنش بیش از حد نشان دادن، ما را به بی محبتی، 
بی گذشتی و غیرمنطقی بودن متهم می کند و باعث 
می شود محبوبیتمان بین دیگران کم  شود چون 
باعث شده ایم یک برنامه پرطرفدار که تا به حال 
بی اشتباه بوده، تعطیل شود و عده زیادی از کودکان 
هموطنمان که در این قحطی برنامه های کودک و 
نوجوان دلشان به فیتیله  خوش بود، از تماشای آن 

محروم شوند که هیچ صورت خوشی ندارد.

دکترحامدمحمدیکنگرانی
روان پزشک، عضو کمیته های 
روان درمانی و رسانه انجمن 

روان پزشکان ایران

ابالغ سیاست های کلی محیط  زیست

ادامه از صفحه 2
2ـ۸. اصالح الگوی تولید در بخش های مختلف اقتصادی و 
اجتماعی و بهینه سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد 

و انرژی به ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست
۳ـ۸. توسعه  حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله 

برقی و افزایش حمل و نقل همگانی به ویژه در کالن شهر ها
طریق  از  زیرزمینی  آب های  کیفی  حفاظت  و  تعادل بخشی   .۹
اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوان داری، مدیریت عوامل کاهش 
بهره برداری از آب های زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آالینده ها
لحاظ  با  در کشور  نظام حسابرسی زیست محیطی  استقرار   .۱۰
ارزش ها و هزینه های زیست محیطی )تخریب، آلودگی و احیا( 

در حساب های ملی
فناوری های سازگار  و  تشویق سرمایه گذاری ها  و  ۱۱. حمایت 
با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض 

و مالیات سبز
۱2. تدوین منشور اخالق محیط زیست و ترویج و نهادینه سازی 

الگوهای  و  ارزش ها  بر  مبتنی  اخالق زیست محیطی  و  فرهنگ 
سازنده  ایرانی ـ اسالمی

۱۳. ارتقای مطالعات و تحقیقات علمی و بهره مندی از فناوری های 
نوآورانه زیست محیطی و تجارب سازنده  بومی در زمینه حفظ 
تعادل زیست بوم ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست
۱۴. گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست محیطی جامعه و 
تقویت فرهنگ و معارف دینی، مشارکت و مسئولیت پذیری اجتماعی 
به ویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در 

تمام سطوح و اقشار جامعه
۱۵. تقویت دیپلماسی محیط زیست با:

برای  منطقه ای  نهادهای  تقویت  و  ایجاد  برای  ۱ـ۱۵. تالش 
مقابله با گرد و غبار و آلودگی های آبی

2ـ۱۵. توسعه  مناسبات و جلب مشارکت و همکاری های هدفمند 
و تاثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقه ای و بین المللی در زمینه  

محیط زیست
۳ـ۱۵. بهره گیری موثر از فرصت ها و مشوق های بین المللی 
در حرکت به سوی اقتصاد کم کربن و تسهیل انتقال و توسعه  

فناوری ها و نوآوری های مرتبط.


