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ُمــد و لبــاس

حمیــد قبــادی دبیــر کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس کشــور، 
ــاره و  ــد اش ــامان دهی م ــوزه س ــانه در ح ــم رس ــش مه ــه نق ب
ــر در  ــم و موث ــوان یکــی از ارکان مه ــانه به عن ــرد: رس ــان ک بی
حــوزه مــد نقــش دارد و مــی تــوان گفــت بخشــی از موفقیت ها 
ــن  ــه ای ــه نســبت ب ــر نگرش هــای نســبی کــه در جامع و تغیی
ــه واســطه نقــش رســانه در شــکل های  حــوزه ایجــاد شــده، ب
مختلــف آن  از خبرگزاری هــا، مطبوعــات، رســانه ملــی  و حتــی 

ــت.   ــی اس ــبکه های اجتماع ش
بـه گفتـه دبیر کارگـروه سـاماندهی مـد و لباس کشـور، حتی 
قانون گـذار هـم، توجـه بـه موضـوع رسـانه را جـزو وظایـف 
دبیرخانـه ایـن کارگـروه قـرار داده و در آییـن نامـه مصـوب 
دولـت، نفـش سـخنگویی برایش در نظـر گرفته شـده چراکه 
اصـوال موضوع اطـاع رسـانی در حوزه مـد و لبـاس، اصل و 
اسـاس اسـت.  قبـادی با اشـاره بـه این کـه در دنیـا، خبرنگار 
تخصصـی مـد وجـود دارد گفـت: ایـن خبرنـگاران حتـی بـر 
فـروش مجموعه هـای فصلـی تاثیـر مـی گذارنـد چراکـه از 
یـک سـو مـد و لبـاس و از سـوی دیگـر رسـانه و نقـش آن 

را مـی شناسـند.  
خــود مــا هم بــر آن هســتیم تــا بــا رعایــت تمامــی شــئونات به 
پــرورش خبرنــگاران تخصصــی در ایــن حــوزه بپردازیــم.  او در 
پاســخ بــه ایــن که مگــر تعــداد نشــریات تخصــص مــد و لباس 
ــوان  ــا عن ــد جشــنواره مســتقلی ب ــدر اســت کــه می خواهی چق
ــا  ــف م ــرد: یکــی از وظای ــان ک ــد بی ــزار کنی ــد و رســانه برگ م

جریــان ســازی و نــگاه مــا رو بــه آینــده اســت.  
تعــداد نشــریات مــا کافــی نیســت ولــی مــا بــه دنبــال 
ــاس در  ــد و لب ــوزه  م ــه ح ــتر ب ــای بیش ــه دادن نگاه ه توج

ــده در خبرگزاری هــا و  ــر ش ــب منتش برنامه ســازی ها و مطال
هســتیم.   روزنامه هــا 

ــار  ــن و در کن ــش از ای ــا پی ــرد: م ــان ک ــه بی ــادی در ادام قب
ــد و از  ــانه ها را رص ــت رس ــر، فعالی ــاس فج ــد و لب ــنواره م جش
خبرنــگاران برتــر تقدیــر می کردیــم.  طــی ســال گذشــته دیدیم 
اخبــار خوبــی در حــوزه مــد و لبــاس نوشــته و منتشــر می شــود 
گرچــه تعــداد نشــریات مســتقل در ایــن زمینــه انــدک اســت اما 
ذیــل بخش هــای دیگــر، مطالبــی هــم نوشــته یــا برنامه هــای 
رادیویــی و تلویزیونــی در زمینــه مــد و لبــاس ســاخته می شــود.  
ــه ظرفیــت  ــاس کشــور ب ــر کارگــروه ســاماندهی مــد و لب دبی
شــبکه های مجــازی اشــاره و بیــان کــرد: ظرفیــت گســترده ای 
ــور  ــه ط ــازی، ب ــبکه های مج ــود دارد و ش ــه وج ــن زمین در ای

حرفــه ای بــه ایــن مســاله مــی پردازنــد.  
ــورت  ــه ص ــم ب ــی ه ــای اینترنت ــته، تلویزیون ه ــن گذش از ای
رســمی کار می کننــد و اقبــال عمومــی دارنــد بــه همیــن خاطــر 
بایــد جشــنواره مــد و رســانه هویــت مســتقل پیــدا مــی کــرد.  
مثــل جشــنواره »کتــاب و رســانه«، کــه ســال ها پیــش شــکل 
گرفــت و جریــان ســاز شــد و حتــی پــس از چنــد ســال شــاهد 

فعــال شــدن، خبرگــزاری اختصاصــی کتــاب بودیــم. 

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

نقش مطبوعات در سامان دهی مد

ــوالت  ــدگان محص ــن تولیدکنن ــس انجم رئی
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــاب ب ــاف و حج عف
ــه  ــت و ن ــگ اس ــن فرهن ــن انجم ــت ای اولوی
اقتصــاد گفــت: ای کاش متولیــان دولتــی، ایــن 
ــی  ــک کاالی فرهنگ ــوالت را ی ــه محص گون

ــتند. ــی دانس م
محمدعلـی صـدق آمیـز در گفتگـو بـا خبرنگار 
مهر بـه این کـه محصـوالت عفـاف و حجاب، 
بـه حسـاب  در شـمار محصـوالت فرهنگـی 
نمی آینـد اشـاره و بیـان کـرد: صنایع دسـتی، 
در شـمار  کتـاب،  و  تئاتـر  سـینما، موسـیقی، 
محصـوالت فرهنگـی هسـتند و از یک سـری 
بـا  امـا  می برنـد  بهـره  تجـاری  امتیـازات 
محصـوالت حجاب و عفـاف به عنـوان کاالی 
فرهنگـی برخـورد نمی شـود و همچنـان ایـن 

محصـوالت، یـک صنعـت جدیـد و نوپـا هسـتند.
ــاره  ــا اش ــاب ب ــاف و حج ــدگان عف ــن تولیدکنن ــس انجم رئی
ــه گمــرک در واردات پارچــه چــادری  ــر افزایــش تعرف ــه تأثی ب
ــکی، 5  ــادر مش ــه چ ــه واردات پارچ ــان تعرف ــک زم ــت: ی گف
یــا ۷ درصــد بــود؛ حــاال ایــن میــزان بــه 35 درصــد افزایــش 
ــکات  ــع مش ــرای رف ــزم و اراده ای ب ــچ ع ــرده و هی ــدا ک پی
تولیدکننــدگان محصــوالت عفــاف و حجــاب از جملــه کاهش 
ــز،  ــدق آمی ــه ص ــه گفت ــدارد. ب ــود ن ــی وج ــای دولت تعرفه ه

ــه اســت.  ــی پرهزین ــدازه کاف ــه ان ــادر ب ــد چ تولی
ــه  ــانت پارچ ــر و ۶0 س ــک مت ــا ی ــو ب ــک مانت ــر ی ــی اگ یعن
دوختــه می شــود بــرای دوختــن چــادر بــه 5 متــر پارچــه نیــاز 
اســت؛ آن هــم پارچــه ای کــه قیمتــش بــه طــور معمــول باالتر 
ــی رود  ــه کار م ــو ب ــت مانت ــه در دوخ ــت ک ــی اس از پارچه های
امــا مشــکل اینجاســت کــه اگــر قیمــت مانتــو و شــلوار، 300 

هــزار تومــان باشــد خــوب اســت امــا چــادر ۱50 هــزار تومانی، 
گــران اســت. 

ایــن تولیدکننــده محصــوالت عفــاف و حجــاب در ادامــه بیــان 
ــث  ــادر باع ــت چ ــرای دوخ ــه ب ــواد اولی ــی م ــن گران ــرد: ای ک
ــه از  ــم ک ــو داری ــوزه مانت ــال در ح ــه ۲500 عضــو فع شــده ک
ــوزه  ــا در ح ــد ام ــی گرفته ان ــه صنف ــاک پروان ــه پوش اتحادی
ــه  ــه پروان ــن اتحادی ــم از ای ــر ه ــاب ۱0 نف ــوالت حج محص

ــدارد.  ــادی ن ــه اقتص ــان توجی ــون کارش ــد، چ نگرفته ان
ــن موضــوع  ــه ای ــاب فرهنگــی ب ــی انق ــر در شــورای عال اگ
بپردازنــد بایــد بداننــد ایــن کاال فرهنگــی اســت. صــدق آمیــز 
بــه فعالیــت هــای انجمــن تولیدکننــدگان محصــوالت حجاب 
ــری  ــکل گی ــال از ش ــه س ــرد: س ــان ک ــاره و بی ــاف اش و عف
انجمــن مــی گــذرد مــا در ایــن ســه ســال، عمدتــا به مــواردی 
چــون حــل و فصــل موضوعــات داخلــی، تنظیــم روابــط بیــن 
اعضــا، تنظیــم ســند راهبــردی و برگــزاری نمایشــگاه حجــاب 

ــل  ــن تعام ــال ۹4 و ۹5، همچنی ــاف در س و عف
بــا شــورای ســاجتماعی کشــور و شــورای 
عالــی انقــاب فرهنگــی، کمیســیون فرهنگــی 
ــد و  ــروه م ــاک و کارگ ــه پوش ــس، اتحادی مجل

ــاس.  لب
بنیــاد ملــی عفــاف و حجــاب. جبهــه فرهنگــی 
ــس  ــاال پ ــم و ح ــامی و...پرداختی ــاب اس انق
ــی  ــه مســایل کل ــم ب ــی خواهی ــال م از ســه س
ــوارد  ــن م ــی از ای ــم. یک ــه کنی ــم توج ــر ه ت
ــامان  ــه س ــد ب ــه بای ــرآن اســت ک نمایشــگاه ق
ــاب  ــوالت حج ــرای محص ــا ب ــه م ــود چراک ش
و عفــاف، نظــام عرضــه منســجم و هدفمنــدی 
ــی  ــت خوب ــرآن، فرص ــگاه ق ــم و نمایش نداری
ــدگان اســت گرچــه مشــکات  ــرای تولیدکنن ب
خــاص خــود را دارد و بخــش عمــده غرفــه 
ــه  ــد ن هــا در اختیــار کســانی قــرار مــی گیــرد کــه واســطه ان
تولیدکننــده. رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان محصــوالت عفاف 
ــن انجمــن  ــت اول ای ــن کــه اولوی ــه ای ــا اشــاره ب و حجــاب ب
اقتصــاد نیســت گفــت: اولویــت نخســت مــا، فرهنــگ اســت و 
مــا ناگزیریــم ذائقــه ســنجی کنیــم؛ آن هــم بــرای مخاطبانــی 
کــه ذائقــه شــان، توســط شــبکه هــای ماهــواره ای و اینترنــت 

ــرد. ــی گی شــکل م
ــدق  ــت. ص ــش روی ماس ــواری پی ــیار دش ــه راه بس در نتیج
آمیــز در پایــان گفتــه هــای خــود مطــرح کــرد:در حــال حاضــر 
ــش از  ــاه پی ــد م ــن و چن ــان، چندی ــف جه ــای مختل برنده
انتخــاب رنــگ ســال بــه تولیــدات گوناگــون خــود فکــر مــی 
کننــد تــا وقتــی رنــگ مــورد نظــر اعــام شــد، محصــوالت از 
پیــش تولیدشــده خــود را در اختیــار مشــتری بگذارنــد امــا مــا 

ــه هیــچ کــدام از ایــن مــوارد فکــر نمــی کنیــم. ب

در گفتگو با مهر مطرح شد:

اولویت انجمن تولید کنندگان محصوالت عفاف و حجاب فرهنگ است
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ُمــد و لبــاس

ــدگان  ــن تولیدکنن ــره انجم ــت مدی عضــو هیئ
ــد از  ــت: بای ــاف گف محصــوالت حجــاب و عف
ــویم و آن را  ــب وارد ش ــش مخاط ــه گرای نقط
ــاع را در  ــاز اجتم ــم و نی ــال ســوق دهی ــه کم ب
تولیــد محصــول در نظــر بگیریــم.  ســیدمهدی 
ــره  ــت مدی ــا هیئ ــی از اعض ــه یک ــوادی ک ج
انجمــن تولیدکننــدگان محصــوالت حجــاب و 
عفــاف اســت در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــه 
ــرد:  ــان ک ــاره و بی ــن اش ــن انجم ــداف ای اه
آنچــه اهمیــت دارد درنظــر گرفتــن تســهیات 
ــاب و  ــوالت حج ــدگان محص ــرای تولیدکنن ب

ــت.  ــاف اس عف
از کاهــش تعرفــه گمــرک و مالیــات گرفتــه تــا 
ــا  ــرای تولیدی ه ــهیاتی ب ــم آوردن تس فراه
چــون گرفتــن  مجوزهــای الزم  و. . .  بــه 
عبارتــی انجمن تشــکیل شــد تــا تســهیاتی را 

در اختیــار اعضــا بگــذارد و مشــکات صنفــی اعضــا را برطرف 
کنــد و زمینه هــای رشــد و تعالــی اعضــا را فراهــم آورد.  زیــرا 
مــا در ایــن حــوزه بــه آمــوزش تخصصــی در حــوزه طراحــی تا 
ــغ  ــد و همچنیــن  برندینــگ و تبلی ــه ســازی چرخــه تولی بهین

ــازار نیــاز داریــم.   محصــوالت در ب
بـرای مثال مـا االن یـک مانتـو تولید کنیـم نمی دانیـم چگونه 
بایـد آن را تبلیـع کنیـم کـه به هیـچ کس و هیـچ جـا برنخورد.  
او بعنـوان مثال نمایشـگاه قـرآن را یکی از مهم ترین سـکوهای 
فـروش بـرای تولیدکننـدگان محصـوالت حجـاب و عفـاف 
دانسـت و با انتقـاد از چگونگی حضـور فعاالن حجـاب و عفاف 
در نمایشـگاه قـرآن گفت: نمایشـگاه کتاب یک منطق درسـت 
دارد و آن ایـن کـه غرفه ها را انجمن ناشـران یعنـی نهاد صنفی 
مرتبـط با این حـوزه در اختیار ناشـران می گذارد و تقسـیم بندی 
غرفه هـا بر مبنـای تعـداد کتاب هـای تازه چاپ شـده هر ناشـر 
صـورت می گیـرد امـا در نمایشـگاه حجـاب و عفـاف چنیـن 

نمی افتد.  اتفاقـی 
تنهــا یــک ســال نمایشــگاه قــرآن بــه درســتی برگــزار شــد و 
آن، همــان ســالی بــود کــه انجمــن تولیدکننــدگان محصوالت 
ــت  ــا در اولوی ــود و تولیدی ه ــده ب ــاف، برگزارکنن حجــاب و عف

ــا.  ــه فروش ه ــه پارچ ــد ن بودن
ــاب  ــدگان حج ــن تولیدکنن ــره انجم ــت مدی ــو هیئ ــن عض ای
ــان  ــاره و بی ــگاه اش ــزاری نمایش ــداف برگ ــه اه ــاف ب و عف
کرد:نمایشــگاه ها دو هــدف دارنــد؛ یــا نمایــش محــور هســتند 
یعنــی محصــوالت تــازه تولیــد شــده را بــه مخاطــب معرفــی 
ــطه ها  ــذف واس ــرد ح ــا رویک ــروش ب ــی ف ــا در پ ــد ی می کنن
هســتند امــا هیــچ کــدام از ایــن اتفاقــات در بخــش حجــاب و 

ــد.  ــرآن، نمی افت ــگاه ق ــاف نمایش عف
ــد داشــت و  ــوان ویتریتــی از محصــوالت جدی ــه می ت یعنــی ن
کــم و کیــف پیشــرفت و توســعه محصــوالت را ارزیابــی کــرد 
نــه واســطه ها حــذف می شــوند.  بــه عبارتــی کارگــروه مــد و 
لبــاس کشــور، پارچــه فــروش  هــارا دعــوت می کنــد حــاال در 
ایــن میــان، چنــد تولیدکننــده هــم هســت.  امســال هــم تعداد 
ــار  ــد بیشــتری  در اختی ــا درآم ــرد ت ــدا ک ــش پی ــا افزای غرفه ه

ســتاد برگــزاری نمایشــگاه قــرار گیــرد. 

نمایشگاه حجاب و عفاف در اختیار پارچه فروش هاست
جــوادی بــا اشــاره بــه دالیــل شــکل گیــری انجمــن 
تولیدکننــدگان محصــوالت حجــاب و عفــاف گفــت: راه 

ــترک  ــه مش ــک دغدغ ــل ی ــن، ماحص ــن انجم ــدازی ای ان
ــا  ــه م ــود.  چراک ــن حــوزه ب ــال ای ــدگان فع ــان تولیدکنن در می
ــاف را  ــج حجــاب و عف ــای تروی ــا راهکاره ــط  ب ــن مرتب قوانی
ــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ایــن حــوزه  بررســی کردیــم و ب
ــا  ــه ت ــگ گرفت ــف دارد و از وزارت کار و فرهن ــان مختل متولی
کارگــروه مــد و لبــاس  کــه بخشــی از وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
ــت  ــا واقعی ــه هســتند ام ــن زمین ــت در ای اســت  مدعــی فعالی
ــون  ــت چ ــی اس ــدون متول ــاف، ب ــاب و عف ــه حج ــن ک ای
ــری وزارت ارشــاد  ــت هن ــاس کــه در معاون ــد و لب ــروه م کارگ
شــکل گرفتــه، بیشــتر بــه گرایشــات هنــری ایــن مســاله توجه 
می کنــد در صورتــی کــه تولیــد محصــوالت حجــاب و عفــاف، 
بیشــتر صنعــت اســت گرچــه پارامترهــای هنــری و اقتصــادی 

ــد.   ــهیم ان ــم در آن س ه
از ســوی دیگــر دیدیــم اقشــاری دارنــد از فرصت هــای حجــاب 
و عفــاف اســتفاده می کننــد کــه هیــچ فعالیتــی در ایــن زمینــه 
ــاهد  ــاب، ش ــگاه های حج ــه نمایش ــه بهان ــا ب ــد.  مث ندارن
حضــور طراحــان یــا تولیدکنندگانــی بودیــم کــه محصــوالت 
ــه  ــود ک ــن ب ــرا نداشــت؛ ای ــن ماج ــه ای ــچ ربطــی ب شــان هی
ــاه ۹3 تشــکیل شــد.   ــه کار شــدیم و  انجمــن، مهرم دســت ب
ــت  ــم و هیئ ــردی نوشــتیم.  اعضــا را دعــوت کردی ســند راهب

ــره انتخــاب شــدند.  مدی

نمی توان با پوستر، سبک زندگی را تغییر داد
جــوادی بــه ضــرورت شــاخص ســازی در زمینــه محصــوالت 
حجــاب و عفــاف اشــاره و بیــان کــرد: مــا بــه شاخص ســازی 
و استانداردســازی در ایــن فضــا نیــاز داریــم.  تولیــد حجــاب و 
ــال حدفاصــل حجــاب  ــر ح ــه ه ــلیقه ای اســت.  ب ــاف س عف
و بــی حجابــی هــم بایــد محصوالتــی تولیــد شــود.  خانمــی  
کــه ســاپورت و مانتــوی جلــو بــاز می پوشــد را کــه نمی تــوان 
یــک شــبه چــادری کــرد.  ســبک پوشــش برآمــده از ســبک 
ــر  ــر تغیی ــتر و بن ــا پوس ــی ب ــبک زندگ ــت و س ــی اس زندگ
ــاز  ــازی نی ــاخص س ــه ش ــا ب ــر م ــن خاط ــه همی ــد.  ب نمی کن

ــدارد.   ــود ن ــتانداردی وج ــچ شــاخص و اس ــم و هی داری
ــاب و  ــدگان حج ــن تولیدکنن ــف انجم ــه تعری ــاره ب ــا اش او ب
ــامی،  ــاب اس ــت: حج ــاب گف ــاله حج ــود مس ــاف از خ عف
پوشــش اجتماعــی زن مســلمان بــر اســاس فقــه شــیعی و بــا 
ــه فتــوای حضــرت امــام خمینــی)ره( و مقــام معظــم  توجــه ب
ــن  ــاب ای ــف حج ــد تعری ــیاری می گوین ــت.  بس ــری اس رهب
ــز  ــان چی ــد ف ــگاه می گوین ــک نمایش ــا آن؛ در ی ــت ی اس

محصــول حجــاب هســت و بهمــان چیــز نیســت. 
ــف  ــک تعری ــه ی ــد ب ــدا بای ــا در ابت ــن م بنابرای
ــی  ــه خیل ــیدیم  ک ــاب می رس ــخص از حج مش
ســخت گیرانــه یــا ســهل گیرانــه نباشــد.  انجمــن 
مــا ۶0 عضــو فعــال دارد و البتــه بیــش از ۱00 نفــر 

ــد.  ــکیل می دهن ــن را تش ــی انجم ــای کل اعض

نمایشــگاه حجــاب و عفــاف؛ مهــم 
تریــن ســکوی فــروش ماســت

او یکــی از مهــم تریــن ســکوهای فــروش بــرای 
محصــوالت حجــاب و عفــاف را نمایشــگاه قــرآن 
دانســت و افــزود: بعــد از دور هــم جمــع شــدن مــا 
چنــد چیــز اهمیــت پیــدا کــرد.  یکــی نمایشــگاه 
ــه  ــف در چرخ ــت ضع ــه عل ــون ب ــود چ ــرآن ب ق
ــرای مــا  فــروش، یکــی از مهــم تریــن ســکوها ب
ــت و  ــار تولیدکننده هاس ــه به ــود ک ــگاه ب نمایش

تولیدکننده هــا را معرفــی می کنــد. 
البتــه مــا از نحــوه و رویکــرد برگــزاری نمایشــگاه ناراضــی و 
گایــه منــد بودیــم و بــا راه انــدازی انجمــن، فرصتــی پیــش 
آمــد و نمایشــگاه قــرآن و شــب های نورانــی مصــا از هــم 
جــدا شــدند و شــب های نورانــی بــه انجمــن تولیدکننــدگان 
حجــاب و عفــاف و نمایشــگاه قــرآن بــه وزارت ارشــاد ســپره 
شــد و حــاال تــاش مــا ایــن اســت کــه خــود، برگزارکننــده 

نمایشــگاه حجــاب و عفــاف باشــیم.  
ــرد:  ــان ک ــاره و بی ــازی اش ــت ذائقه س ــه اهمی ــوادی ب ج
ــت  ــر اس ــی موث ــی حجاب ــه در ب ــی ک ــه عوامل ــن هم از بی
ــد و آن ذائقه ســازی  ــدا می کن ــط پی ــا رب ــه م ــک مســاله ب ی
ــاب  ــد حج ــوان می خواه ــک نوج ــال، ی ــرای مث ــت.  ب اس
ــری  ــاله دیگ ــا مس ــد؟ ام ــد بکن ــه کار بای ــد.  چ ــته باش داش
ــب  ــلیقه مخاط ــاس س ــا براس ــه م ــن ک ــود دارد ای ــه وج ک
رفتــار کنیــم یــا بــرای مخاطــب، خــوراک مفیــد و اثــر فاخــر 
ــد از نقطــه گرایــش مخاطــب خــود  ــا بای ــم؟   م ــد آوری پدی
وارد شــویم و آن را بــه کمــال ســوق دهیــم.  در نتیجــه بایــد 
گرایشــات مــردم مبنــی بــر مــدرن شــدن و زیبــا دوســتی را 

ــم.   پوشــش دهی
مــا در فضــای طراحــی و تولیــد بــرای ســبک و ذائقــه جهانــی 
ــه  ــا ب ــوالت م ــیم.  محص ــته باش ــد داش ــم تولی ــم می توانی ه
لبنــان و عــراق و حتــی کشــور صاحــب ســبکی چــون ترکیــه 
هــم صــادر می شــود.  مــا نیــاز اجتمــاع را در نظــر می گیریــم.  

در حوزه حجاب و عفاف برندی وجود ندارد
تولیدکننــدگان   انجمــن  مدیــره  هیئــت  عضــو  ایــن 
خروجــی  گفــت:  عفــاف  و  حجــاب  محصــوالت 
دانشــگاه های طراحــی مــا طــوری اســت کــه نــه بــا 
ــه از لحــاظ گرایش هــای  ــد ن ــرار می کن ــاط برق صنعــت ارتب
ــول و  ــا اص ــبی ب ــادی تناس ــاخت های اعتق ــری و زیرس فک
ــات  ــا گرایش ــتر آنه ــد.  بیش ــا دارن ــر م ــای مدنط هنجاره
هنــری دارنــد کــه مشــخص اســت بــه کــدام ســمت 
ــدارد.   ــب طراحی هــا قابلیــت صنعتــی شــدن ن مــی رود.  غال
ــی  ــدارد و وقت ــود ن ــدی وج ــاب برن ــاف و حج ــوزه ع در ح
برنــدی نداریــم یعنــی چرخــه، تکمیــل نیســت.  چراکــه اگــر 
ــی  ــد یعن ــته باش ــود نداش ــدی وج ــروش و تولی ــه و ف عرض
ــن  ــد در ای ــا بای ــت و م ــه اس ــکل مواج ــا مش ــگ ب برندین

ــم.  ــت کنی ــه فعالی زمین

یک تولیدکننده محصوالت حجاب و عفاف:

نیاز جامعه را در طراحی مد درنظر بگیریم
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دبیــر کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس کشــور گفــت: احیــای 
ســنت های کهــن و انتقــال آموزه هــای دینــی و فرهنــگ 
ــدگان  ــی برگزارکنن ــدف اصل ــاس، ه ــق لب ــورایی از طری عاش

ــت.  ــورایی« اس ــاس عاش ــگاه »لب نمایش
ــورایی  ــاس عاش ــگاه لب ــن نمایش ــه دومی ــم افتتاحی در مراس
ــد،  ــزار ش ــدت برگ ــاالر وح ــاه در ت ــهریور م ــر ۲5 ش ــه عص ک
حمیــد قبــادی گفــت: هنرمنــدان و تولیدکننــدگان ســهم 
مهمــی در برگــزاری ایــن نمایشــگاه داشــته اند. پیــش از ایــن، 
ــار  ــد و در اختی ــد می ش ــورایی تولی ــاد عاش ــا نم ــی ب لباس های
مخاطبــان قــرار می گرفــت امــا از وقتــی زمینه هــای برگــزاری 
ایــن نمایشــگاه فراهــم شــد، طراحــان و تولیدکننــدگان بیش از 

ــد.  ــی بردن ــن کار پ ــه اهمیــت ای گذشــته ب
ــت: از  ــور گف ــاس کش ــد و لب ــاماندهی م ــروه س ــر کارگ دبی
صدهــا ســال پیــش تاکنــون یکــی از گروه هایــی کــه توانســته 
پرچــم امــام حســین )ع( را بــاال نگــه دارد و از نســلی بــه نســل 
دیگــر منتقــل کنــد، همیــن طراحــان و تولیدکننــدگان لبــاس 
ــن نقــش مهمــی در شــکل دادن  ــراد همچنی ــن اف ــد. ای بوده ان
ــده و  ــن ای ــد. بنابرای ــته و دارن ــزاداری داش ــای ع ــه هیئت ه ب
تفکرشــان مذهبــی اســت و لباســی کــه بــر اســاس این ایــده و 

ایــن طــرز تفکــر شــکل بگیــرد، ارزشــمند اســت. 
قبــادی همچنیــن بیــان کــرد: طــرح و ایــده دوخــت و طراحــی 
ــش  ــال ها پی ــینی از س ــای حس ــتفاده از آموزه ه ــا اس ــاس ب لب
ــجمی  ــده و غیرمنس ــای پراکن ــود و تاش ه ــه ب ــورد توج م
ــزرگ دینــی و مذهبــی انجــام  ــداد ب ــرای رقــم زدن ایــن روی ب
شــده بــود. امــا نمایشــگاه لبــاس عاشــورایی بــه ایــن تاش هــا 
ســر و ســامان داد و یــادآوری کــرد کــه حــوزه پوشــاک ســهم 
قابــل توجهــی را  در انتقــال مفاهیــم دینــی و آموزه هــای امــام 

ــر عهــده دارد.  حســین )ع( ب
ــت: در نمایشــگاه  ــاره و گف ــت اش ــرـ  صنع ــق هن ــه تلفی وی ب
لبــاس عاشــورایی، یکــی از اهــداف مهــم، تحقــق زندگــی بــه 
ــی  ــای دین ــاس آموزه ه ــر اس ــامی و ب ــیـ  اس ــبک ایران س
ــی،  ــای دین ــتفاده از نماده ــا اس ــگاه ب ــن نمایش ــت. در ای اس
ــم  ــی فراه ــم ارزش ــال مفاهی ــرای انتق ــری ب ــای مؤث زمینه ه
ــد  ــروه م ــم کارگ ــالت های مه ــی از رس ــود و یک آورده می ش
و لبــاس کشــور، جریان ســازی در زمینــه انتخــاب لبــاس 

ــروه  ــر کارگ ــت. دبی ــامی اس ــیـ  اس ــای ایران ــا ویژگی ه ب
ــای ســنت های کهــن را  ــاس کشــور، احی ــد و لب ســاماندهی م
ــاس عاشــورایی دانســت  یکــی دیگــر از اهــداف نمایشــگاه لب
ــدان و  ــه هنرمن ــه هم ــوده ک ــن ب ــر ای ــا ب ــاش م ــزود: ت و اف

ــم.  ــارکت دهی ــدگان را مش تولیدکنن
ــدگان از  امســال شــاهد مشــارکت بیشــتر طراحــان و تولیدکنن
ــن اســت  ــا ای ــم. هــدف م ــف کشــور بوده ای اســتان های مختل
کــه ســنت های کهــن را احیــا کنیــم و بــه نمادهــای عاشــورایی 

جنبــه کاربــردی ببخشــیم.

لبــاس عاشــورایی، مقدمــه ای بــر نمایــش معرفت 
ــینی است حس

یــک طــراح لبــاس شــرکت کننده در نمایشــگاه لبــاس 
عاشــورایی گفــت: بایــد معرفــت حســینی در دل همــه ما باشــد 
ــر نمایــش معرفــت  و معتقــدم لبــاس عاشــورایی، مقدمــه ای ب
ــی و  ــه طراح ــد عرص ــی، هنرمن ــزال بهمن ــت. غ ــینی اس حس
دوخــت لبــاس در دو دوره برپایــی نمایشــگاه لبــاس عاشــورایی 

ــته اســت.  حضــور داش
ــت:  ــگاه گف ــن نمایش ــگاه ای ــتگاه و جای ــاره خاس ــی درب بهمن
ــده  ــود کــه ای ــن ب ــن نمایشــگاه ای ــرای شــرکت درای ــم ب هدف
ــج  ــارم منس ــاورایی را در آث ــگ عش ــه فرهن ــوب ب ــای منص ه
کنــم و ایــن نمایشــگاه می توانــد فرصــت بســیار خوبــی بــرای 
خلــق ایده هــای نــو در زمینــه لبــاس اســامی باشــد. او افــزود: 
ــز  ــورایی پرهی ــاس عاش ــی در لب ــط و نقاش ــری خ از بکارگی
کــرده ام و بــه عقیــده مــن اگــر هــر نمــادی بخواهــد بــه ایــن 
جریــان ورود کنــد. ممکــن اســت تداعــی کننــده معنایــی باشــد 
و بایــد بــه شــدت در زمــان طراحــی بــرای ایــن منظــور مراقــب 

حتــی کوچکتریــن بــرش هــم باشــیم. 
ایــن طــراح لبــاس گفــت: بایــد معرفــت حســینی در دل همــه 
مــا باشــد و معتقــدم لبــاس عاشــورایی، مقدمــه ای بــر نمایــش 
معرفــت حســینی اســت. بهمنــی تصریــح کــرد: لبــاس 
عاشــورایی وقتــی بــه تولیــد انبــوه می رســد کــه در تنــوع زیاد و 
حفــظ پوشــش کامــل مخاطبان را تشــویق بــه اســتفاده از لباس 
مناســب مراســم عزاداری امــام حســین)ع( و یارانش کنیــم و در 
ایــن شــرایط چرخــه تولیــد را در محــرم و صفــر احیــا کرده ایــم. 

طـراح حاضـر در دو دوره نمایشـگاه لبـاس عاشـورایی در خاتمه 
بیـان کـرد: الزم اسـت نظـر مخاطبـان به سـمت چنیـن رویداد 
مذهبـی، ملـی، فرهنگـی و هنری جلب شـود تـا مـردم دریابند 
که می شـود بـا مضمون لباس عاشـورایی هم پوشـش مناسـب 
داشـت چـرا کـه افزایـش تقاضـا، چرخـه تولیـد لباس اسـامی 

ایرانـی را در ابعـادی وسـیع تـر احیـا می کند.

ــودکان  ــاک ک ــی در پوش ــای دین ــش آموزه ه نمای
ــک ضــرورت اســت ی

یــک طــراح لبــاس دیگــر حاضــر در دومیــن نمایشــگاه لبــاس 
عاشــورایی گفــت: در پرتــو طراحــی لبــاس عاشــورایی و ویــژه 
مناســبت های مذهبــی، نمایــش آموزه هــای دینــی در پوشــاک 

کــودکان یــک ضــرورت اســت. 
محمدهـادی نیکبخـت بیـان کـرد: سـه سـال اسـت کـه در 
حـوزه طراحی پوشـاک کـودکان و با رویکـرد اسـامی ایرانی و 
همچنیـن با محتـوای قصـص قرآنی و سـبک زندگی آثـاری را 
طراحـی و وارد بـازار کـرده ایـم. او گفـت: در پرتـو طراحی لباس 
عاشـورایی و ویـژه مناسـبت های مذهبـی، نمایـش آموزه هـای 

دینـی در پوشـاک کـودکان یـک ضرورت اسـت.
نیکبخــت با اشــاره بــه لــزوم ترویــج بســیاری از نــکات اخاقی 
ــبک  ــدس و س ــاع مق ــی، دف ــون کتابخوان ــی همچ و تاریخ
ــون  ــار داشــت: تاکن ــروه ســنی اظه ــن گ ــاس ای ــی در لب زندگ
ــی مــد و  ــاد مل ــه بنی ــن ب ــن مضامی ــا ای ــر ب ــه ۶0 اث نزدیــک ب
ــم  ــز اخــذ کرده ای ــه کــرده ایــم و نشــان شــیما را نی لبــاس ارائ
کــه همگــی مــورد توجــه کــودکان و والدیــن آنهــا قــرار گرفتــه 
اســت. بــه گفتــه ایــن طــراح و تولیدکننــده لبــاس در ایــن دوره 
از نمایشــگاه ۱۷ اثــر داریــم کــه ۱۱ اثــر بــا هنــر تصویرســازی 
همــراه شــده و بــه نوعــی روایــت داســتانی را دنبــال مــی کند و 
تــاش کــرده یــم بــا توجــه بــه گــروه ســنی مخاطــب زیبایــی 

عاشــورا را جلــوه گــر کنیــم. 
نیکبخـت گفـت: در دوه قبل هم اثـر چفیه و پـاک کار ویژه ای 
بود که بسـیار مورد اسـتقبال قرار گرفـت و در تیراژ بـاال به چاپ 
رسـید، بـه هر روی تمـام اتفاقاتی کـه بتوان یک لبـاس مطلوب 
را طراحـی و تولیـد کـرد در کشـور ما وجـود دارد و بایـد خروجی 

این نمایشـگاه را در فضاهـای مختلف ببینیم. 

ُمــد و لبــاس

دومین نمایشگاه لباس عاشورایی در 
آستانه پاییز برگزار شد

انتقال آموزه های 
عاشورایی از طریق لباس
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ُمــد و لبــاس

ــدات داخــل  ــی ســهم تولی ــاس در حال رئیــس کارگــروه مدولب
ــود  ــرده ب ــرآورد ک ــازار پارچه هــای چــادری را ۲0 درصــد ب از ب
کــه رئیــس انجمــن محصــوالت عفــاف و حجــاب ۹۸ درصــد 

ــد.  ــی می دان ــازار را واردات ــای ب پارچه ه
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، پیــش از ایــن حمیــد قبــادی، دبیر 
ــه ایــن  ــا اشــاره ب کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس کشــور ب
کــه ۸0 درصــد پارچــه چــادر مشــکی در کشــور، وارداتی اســت 
گفتــه بــود: یکــی از موسســات زیرمجموعــه بنیاد مســتضعفان 
در گام اول توانســته، ۲0 درصــد از نیــاز جامعــه را بــرآورده کنــد. 
کیفیــت پارچــه هــم خــوب اســت و همــه متخصصــان، چــه 
ــکی  ــادر مش ــت چ ــندگان، کیفی ــه فروش ــدگان چ تولیدکنن
ــادر  ــد چ ــان ۸0 درص ــا همچن ــد ام ــد کرده ان ــی را تایی ایران
مشــکی مــا وارد می شــود. بــا اینکــه همیــن آمــار ارائــه شــده 
ــور  ــاس کش ــامان دهی مدولب ــروه س ــس کارگ ــوی رئی از س
ــود امــا حــاال رئیــس  ــده ب ــدازه خــودش نگران کنن ــه ان هــم ب
ــازه ای از  ــت ت ــاب روای ــاف و حج ــدگان عف ــن تولیدکنن انجم
ــل  ــدت قاب ــه به ش ــد ک ــه می کن ــادری ارائ ــه چ ــازار پارچ ب

ــت.  ــل اس تأم
محمدعلـی صدق آمیـز در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر، اظهـارات 
و آمارهـای ارائـه شـده از سـوی حمیـد قبـادی را نقـض کـرده 
و می گویـد: ایـن یـک ادعـای واهـی اسـت کـه یـک شـرکت 
داخلـی ۲0 درصـد پارچه مـورد نیاز بـرای چـادر را تولید می کند 
چراکـه در حـال حاضـر ۹۸ و نیـم درصـد پارچه هـای چـادری 
موجـود در بـازار وارداتی اسـت و حداکثر ۶/۱ درصد سـهم تولید 
داخـل اسـت. بـه عبارتـی آن زمـان کـه تعرفـه گمـرک 5 تا ۷ 
درصـد بـود، گفتـه می شـد سـاالنه  ۱۱5 تـا ۱30 میلیـون متـر 

پارچـه چـادری وارد می شـود. 
رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان محصــوالت عفــاف و حجــاب 
ــاب، در  ــاف و حج ــوالت عف ــه محص ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ب
ــت:  ــد گف ــاب نمی آین ــه حس ــی ب ــوالت فرهنگ ــمار محص ش
ــمار  ــاب، در ش ــر و کت ــیقی، تئات ــینما، موس ــتی، س صنایع دس
ــازات  ــری امتی ــک س ــتند و از ی ــی هس ــوالت فرهنگ محص

تجــازی بهــره می برنــد امــا بــا محصــوالت حجــاب و عفــاف 
ــان  ــود و همچن ــورد نمی ش ــی برخ ــوان کاالی فرهنگ ــه عن ب

ــتند.  ــا هس ــد و نوپ ــت جدی ــک صنع ــوالت، ی ــن محص ای
صدق آمیــز بــه تأثیــر افزایــش تعرفــه گمــرک در واردات 
پارچــه چــادری اشــاره و بیــان کــرد: یــک زمــان تعرفــه واردات 
پارچــه چــادر مشــکی، 5 یــا ۷ درصــد بــود؛ حــاال ایــن میــزان 
ــزم و اراده ای  ــچ ع ــرده و هی ــدا ک ــش پی ــد افزای ــه 35 درص ب
ــاف و  ــدگان محصــوالت عف ــع مشــکات تولیدکنن ــرای رف ب
ــدارد.  ــود ن ــی وج ــای دولت ــش تعرفه ه ــه کاه ــاب از جمل حج
ایــن تولیدکننــده محصــوالت عفــاف و حجــاب معتقــد اســت: 
تولیــد چــادر بــه انــدازه کافــی پرهزینــه اســت. یعنــی اگــر یک 
مانتــو بــا یــک متــر و ۶0 ســانت پارچــه دوختــه می شــود برای 

دوختــن چــادر بــه 5 متــر پارچــه نیــاز اســت؛ آن هــم پارچــه ای 
ــی اســت  ــر از پارچه های ــه طــور معمــول باالت ــش ب ــه قیمت ک
کــه در دوخــت مانتــو بــه کار مــی رود امــا مشــکل اینجاســت 
کــه اگــر قیمــت مانتــو و شــلوار، 300 هــزار تومــان باشــد خوب 
اســت امــا چــادر ۱50 هــزار تومانــی، گــران اســت صدق آمیــز 
ــرای دوخــت  در ادامــه بیــان کــرد: ایــن گرانــی مــواد اولیــه ب
ــو  ــوزه مانت ــال در ح ــه ۲500 عضــو فع ــده ک ــث ش ــادر باع چ
داریــم کــه از اتحادیــه پوشــاک پروانــه صنفــی گرفته انــد امــا 
ــه  ــن اتحادی ــر هــم از ای در حــوزه محصــوالت حجــاب ۱0 نف
ــدارد.  ــه اقتصــادی ن ــد، چــون کارشــان توجی ــه نگرفته ان پروان
ــن موضــوع  ــه ای ــاب فرهنگــی ب ــی انق ــر در شــورای عال اگ

بپردازنــد بایــد بداننــد ایــن کاال فرهنگــی اســت.

آمار متفاوت از یک بازار؛

سهم واقعی تولیدات داخل از بازار پارچه های چادری چقدر است؟

ــاس  ــودن را یکــی از مشــکات لب ــه ب ــد الی ــاس کشــور، چن ــر کارگــروه ســاماندهی مدولب دبی
ــه ســمت  ــد ب ــا حفــظ ســاختار و هویــت بای هــای محلــی دانســت و افــزود: ایــن لبــاس هــا ب
ســادگی برونــد. حمیــد قبــادی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــه اســتفاده از نمادهــای بومــی در 
لبــاس مــدارس اشــاره و بیــان کــرد: بعضــی قوانیــن مهجــور می ماننــد و مــا ناتوانــی خــود در 
اجــرای ایــن قوانیــن را یــا بــه محدودیت هــای قانونــی کاذب نســبت مــی دهیــم یــا آن گونــه 

کــه بایــد و شــاید از قوانیــن موجــود اســتفاده نمــی کنیــم. 
اتفاقـا توجـه به اقلیم جغرافیایی و فرهنگ بومی کشـور از جملـه وظایف وزارت آمـوزش و پرورش 
درآییـن نامـه اجرایـی مصـوب دولـت در حـوزه مـد و لبـاس اسـت. یعنـی آمـوزش و پـرورش با 
همـکاری کارگروه  سـاماندهی مـد و لباس کشـور، باید به اقتضائات سـنی و جنسـیتی و فرهنگ 
بومـی توجه کنـد. دبیر کارگروه سـاماندهی مد و لباس کشـور گفـت: وزارت آمـوزش و پرورش بر 
آن اسـت ایـن مـاده قانونی، یعنـی اسـتفاده از نمادهای بومـی در لباس مـدارس را با توجـه به این 
کـه با خواسـت عمومی هـم روبـه روسـت، اجرایی کنـد. نمونه هایـی هم از ایـن لباس هـا هم در 

اسـتان چهارمحـال و بختیـاری و بوشـهر ارائه و بـا اقبال عمومی روبه رو شـده اسـت. 
قبــادی اســتفاده از لبــاس محلــی را عاملــی بــرای هویــت ســازی و احیــای هویت هــای منطقــه 
ای دانســت و افــزود: بــر اســاس ایــن قانــون، دســتورالعملی تصویــب شــده کــه روح آن توجــه 
جــدی بــه المان هــا و برش هــای بومــی اســت کــه بــه احیــا شــدن لباس هــای بومــی کمــک 

ــف  ــای مختل ــه قومیت ه ــه در اســتانی چــون خوزســتان ک ــن ک ــه ای ــد. او در پاســخ ب ــی کن م
ــوان از  ــه مــی ت ــد چگون ــر و عــرب زندگــی مــی کنن ــارس و ل ــاری و ف چــون قشــقایی و بختی
یــک نــوع لبــاس محلــی اســتفاده کــرد گفــت: منظــور مــا ایــن نیســت کــه هــر کــس بــا لباس 
قومیتــی خــود بــه مدرســه بیایــد. امــا ایــن کــه هــر اســتان مــی توانــد از شــاخص ها و نمادهــای 
بومــی خــود اســتفاده کنــد، عیــن صراحــت قانونــی اســت. قبــادی چندالیــه بــودن لباس هــای 
ــزود: لبــاس  ــودن نســل نوجــوان و جــوان برشــمرد و اف قومــی را یکــی از دالیــل رویگــردان ب
ــی  ــردان م ــان از ان رویگ ــه جوان ــا مشــکاتی دارد ک ــوام دارای پیشــینه فرهنگــی اســت ام اق
شــوند. یکــی ز ایــن مســایل، چنــد الیــه بــودن و تعــدد ایــن گونــه لباس هاســت در حالــی کــه 
زندگــی امــروز بــه ســادگی نیــاز دارد و مــا بایــد بــا حفــظ هویــت و ســاختار  بــه ســمت ســادگی 
ــرای مثــال در طبقــات ســنی پاییــن تــر مــی تــوان از شــلیته های رو، کمتــر اســتفاده  برویــم ب
ــا مــی  ــه پ ــر ب ــا همــان شــلوارهایی کــه مــردان ل ــا تغییــرات مختصــری در دبیت هــا ی کــرد ی

کننــد ایجــاد کــرد. 
دبیــر کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس کشــور بــه طــرح خاقــه تیــم فوتبــال مســجد ســلیمان 
اشــاره و بیــان کــرد: در لباس هــای بلنــد بختیــاری طرح هــای خطــی وجــود دارد کــه  یکــی از 
تیم هــای ورزشــی از همــان طرح هــا در لبــاس اعضــای خــود اســتفاده و بــه معرفــی ایــن نــوع 

لبــاس کمــک کــرده بــود.

حمید قبادی مطرح کرد؛

لباس های محلی باید با حفظ ساختار، ساده شوند
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صنایــع دســتی

گروهـی که بـه پژوهش دربـاره نقوش حک شـده بر سـنگ 
قبرهـای دزفـول پرداختـه معتقدنـد از این نقش هـای خاقه 

حتـی در طراحـی پارچـه هم می تـوان اسـتفاده کرد.  
بهار سـرگزی عضـو این گـروه پژوهـی درباره دسـتاوردهای 
ایـن گـروه در گفتگو بـا خبرنگار مهـر می گوید: سـال ۱3۹0 
بـود که بـرای تحقیـق بـه منظـور گـردآوری مطالـب کتاب 
گردشـگری خوزسـتان بـه منطقـه شـهیون در ایـن اسـتان 
رفتیـم و بـه گورسـتانی در کنـار قلعـه شـاداب برخوردیم که 

ویژگی هـای خاصـی داشـت.  
ــتونی،  ــی گهس ــی، مجتب ــا آرش نورآقای ــد ب ــال بع ــج س پن
ــوران زنگنــه گروهــی تشــکیل دادیــم  نوشــین کاظمــی و پ
و بــا راهنمایی هــای ســامان فرجــی از پژوهشــگران محلــی 
ــوش  ــی نق ــه بررس ــا ب ــم ت ــم گرفتی ــتان تصمی در خوزس

ــم.   ــتان بپردازی ــن گورس ــی ای تدفین
او بــه اهــداف تشــکیل ایــن گــروه پژوهشــی اشــاره و 
ــوش  ــا نق ــاط ب ــش در ارتب ــر پژوه ــا عاوه ب ــرد: م ــان ک بی
حــک شــده بــر ســنگ قبرهــای ایــن گورســتان، بــه 
ــت  ــرای حفاظ ــای الزم ب ــود آوردن زمینه   ه ــه وج ــال ب دنب
ــا در  ــنگ قبره ــوش س ــتفاده از نق ــتان، اس ــن آرامس از ای
ــه شــهیون و دیگــر دســت  بافته ها،  ــدی منطق کپوهــای تولی
ــای  ــتفاده از طرح ه ــا اس ــردی ب ــایل کارب ــواع وس ــد ان تولی
ــرای  ــری ب ــدات تصوی ــه تولی ــاب و تهی ــار، چــاپ کت دراختی
ــدات  ــرای تولی ــدی ب ــی نقــش و نگارهــا، انتخــاب برن معرف
محلــی بــا اســتفاده از عنوان   هــای بومــی و همچنیــن 

ــم.   ــادی بودی ــازار اقتص ــاد ب ایج
ــردن  ــردی ک ــت و کارب ــل ثب ــه مراح ــاره ب ــا اش ــرگزی ب س
نقــوش حــک شــده بــر ســنگ قبرهــا گفــت: مــا ابتــدا بــه 
صــورت کامــل و تکبهتــک از تمــام قبرهــا، عکســبرداری و 
ــی کــه نقــش  ــداد مزارهای ــم.  ســپس تع ــرداری کردی فیلمب
ــوش را  ــت، نق ــد و در نهای ــخص ش ــتند، مش ــگار داش و ن
ــم و  ــدا کردی ــم ج ــف را از ه ــای مختل ــی و طرح ه طراح
ــی و  ــوع نقــوش انســانی، حیوان ــا تن ــن تفکیــک ب ــد از ای بع

ــدیم.   ــه رو ش ــی و آالت و ادوات روب ــوری، گیاه جان
بــا  کــرد:  بیــان  ادامــه  در  گرافیســت  هنرمنــد  ایــن 
و  ســفالگر  هنرمنــد  تعــدادی  از  طرح هــا  آماده ســازی 
ــای  ــا در کاره ــتیم ت ــی خواس ــان بوم ــن از کپوباف همچنی

خــود از ایــن طرح هــا اســتفاده کننــد.  
طبیعــی اســت کــه ایــن کار، در ابتــدا برایشــان ســخت بــود 
ــاال  ــا ح ــتند ام ــادت نداش ــد ع ــای جدی ــه طرح ه ــون ب چ
ــرف و  ــت و ظ ــوان و مگن ــوش روی لی ــن نق ــدادی از ای تع
ــاره  ــا اش ــرگزی ب ــت.  س ــته اس ــش بس ــی نق ــایل تزئین وس
بــه ایــن کــه از طــرح ســنگ قبرهــا در طراحــی پارچــه هــم 
ــه و  ــا، خاق ــن نقش ه ــت: ای ــرد گف ــتفاده ک ــوان اس ــی ت م
ــه تنهــا در کپوبافــی و  ــه فــرد اســت در نتیجــه ن منحصــر ب
ســفال کــه جــزو هنرهــای بومــی مــردم خوزســتان اســت 
کــه در طراحــی پارچــه و دیگــر مــوارد هــم مــی تــوان از آن 

ــرد.  اســتفاده ک

نقوش مرده ای که بر صنایع دستی جان گرفتند
مجتبــی گهســتونی، دبیــر انجمــن دوســتداران میــراث 
ــت  ــروه اس ــن گ ــراد ای ــر از اف ــی دیگ ــا یک ــی تاریان فرهنگ
ــتاوردهای  ــا و دس ــات فعالیت ه ــه جزئی ــی ب ــه در گزارش ک
ایــن کارگروهــی پرداختــه اســت.  متــن گــزارش مشــروحی 
ــر  ــزاری مه ــار خبرگ ــه گهســتونی جهــت انتشــار در اختی ک

ــد؛ ــی خوانی ــه م ــت را در ادام ــرار داده اس ق
ــن  ــگران از ای ــرگاه گردش ــروز، ه ــه ام ــا ب ــن ت از دوران که
ــار  ــه چه ــون ب ــل گوناگ ــا مل ــدار ب ــرای دی ــا ب ــوی دنی س
گوشــه جهــان ســفر می کردنــد، بــرای دادن ســوغات 

ــود  ــتی خ ــان، صنایع دس ــاز سفرش ــن نی ــی تأمی ــا حت و ی
را می خریدنــد و همــراه میبردنــد.  امــروزه ویژگی   هــای 
گردشــگری باعــث شــده اســت تــا جوامــع محلــی، تولیــدات 

ــد.  ــه کنن ــگران عرض ــه گردش ــود را ب خ
بـه همیـن دلیـل، فـروش صنایـع   دسـتی فرصتـی اسـت 
ویژگی  هـای  از  بخشـی  گردشـگری،  دسـتاندرکاران  تـا 
فرهنگـی دیـار خـود را در قالـب عرضـه صنایع دسـتی بـه 
نمایـش بگذارنـد.  گردشـگری ایـن امـکان را فراهـم کـرده 
تـا گردشـگران از طریق صنایع دسـتی بـه گوناگونی سـلیقه، 
مهـارت و حتـی سـطح معیشـت جوامع پـی ببرند.  بـه همین 
دلیـل صنایـع   دسـتی همـواره دارای نقـش کاربـردی  و بـه 

مـرور بـه ارزش هـای فرهنگـی آن افـزوده می شـود.  
ــق  ــهیون« از مناط ــی »ش ــه معرف ــدا ب ــتار ابت ــن نوش در ای
ــتان  ــتان در شهرس ــتان خوزس ــمال اس ــی ش تاریخی-طبیع
دزفــول کــه در تولیــد کپــو از شــاخص ترین مناطــق 
ــش  ــه نق ــپس ب ــت و س ــم پرداخ ــت، خواهی ــتان اس خوزس
ــه  ــتاییاین منطق ــه روس ــتی در جامع ــع دس ــادی صنای اقتص
ــه  ــاری و از طایف ــی بخــش شــهیون، بختی ــم.  اهال میپردازی

ــتند.   ــی هس ــگ دورک ــت لن ــاب هف ــهی و ب ـِ ش
ــوم  ــای ق ــان گروه ه ــیم بندی می ــه در تقس ــا ک بختیاری ه
ــخ  ــول تاری ــوند، در ط ــناخته می ش ــزرگ ش ــر ب ــه ل ــر ب ل
ــی از  ــامل بخش های ــروزه ش ــه ام ــرزمینی ک ــتره س در گس
اســتان های لرســتان، خوزســتان، اصفهــان، مرکــزی و 

ــد.   ــی کرده ان ــت زندگ ــاری اس ــال و بختی چهارمح
در بخـش شـهیون و بیـن دو روسـتای گردشـگری پامنـار و 
اسـام آبـاد، در منطقـه ای با قدمـت تاریخی و حفاظت شـده، 
بنـای قلعـه ای به نـام شـاداب وجـود دارد که محیط   زیسـت 
و زیسـتگاه برخـی از گونه   هـای جانـوری و گیاهـی اسـت.  
قلعـه شـاداب بـا ۱0 کیلومتـر طـول و 4 کیلومتـر عـرض، از 
بزرگ  تریـن قلعه  هـای طبیعـی ایـران محسـوب می  شـود و 

دیواره   هـای طبیعـی آن تـا ۷00 متـر ارتفـاع دارنـد.  
ــتان  ــاداب، قبرس ــه ش ــی قلع ــاط دیدن ــر از نق ــی دیگ یک
قدیمــی معــروف بــه پاقلعــه اســت؛ بــا ســنگ های ایســتاده 
ــخصاتی از  ــای مش ــدام گوی ــر ک ــه ه ــاوت ک ــوش متف و نق
ــنگ  هایی  ــه س ــه، ب ــتند.  در آن منطق ــی هس ــخص متوف ش

کــه نقــش دارنــد، »بــرد باالســر« می گوینــد.  ســنگ 
ــته  ــه دو دس ــًا ب ــاداب، عمدت ــه ش ــتان قلع ــای گورس گوره
اصلــِی ســنگ گورهــای ایســتاده و ســنگ گورهــای 

خوابیــده تقســیم می شــوند. 
ــا  ــکل ب ــتطیل   ش ــب مس ــتاده، اغل ــای ایس ــنگ گوره س
ــکل  ــه ش ــا ب ــنگ و ی ــاالی س ــمت ب ــی در قس ــرم منحن ف
پنجضلعــی غیرمنتظمــی اســت کــه یــک زاویــه آن در بــاال 
ــا ســطح  ــوازی ب ــی، م ــج   ضلع ــن پن ــه ای ــه و پای ــرار گرفت ق
زمیــن و دو ضلــع دیگــر آن عمــود بــر گــور اســت.  ســنگ 
ــی از  ــواًل شــامل اطاعات ــده معم ــا خوابی ــی ی ــای افق گوره

ــت.   ــی اس ــخص متوف ش
روی ســنگ گورهــای مــردان، نقــش اســب   ســوار، اســلحه 
ــنگ  ــن و روی س ــان در پایی ــی از انس ــرد و ردیف ــرم و س گ
ــان کــوچ    ــوع زندگــی زن ــه از ن ــز برگرفت ــان نی گورهــای زن
ــده  ــانه دی ــی و ش ــی، قیچ ــوش داِر قال ــی، نق ــین ایات نش
ــا،  ــنگ گوره ــی از س ــری برخ ــرد باالس ــود.  روی ب میش
مــردی ســوار بــر اســب و شمشــیر در دســت و یــا شمشــیر 
ــردی سلحشــور در  ــدن م ــه نشــانه محــل آرمی ــر، ب ــه کم ب

ــت.   ــده اس ــی ش ــدان رزم حکاک می
ــوت    ــرد ف ــه ف ــد ک ــان می ده ــری نش ــور دیگ ــنگ گ س
شــده خانمــی بــا مهــارت اسب ســواری و شــکار بــوده 
ــا  ــه و خرم ــاال رفت ــه می توانســته از درخــت نخــل هــم ب ک
بچینــد.  دیگــری رقصنــده خوبــی بــوده و در ســاخت کــوزه 

ــت.   ــوده اس ــر ب ــزی آن ماه و رنگ آمی
خوشــه های گنــدم گویــای آن هســتند کــه فــرد درگذشــته، 
ــته  ــیاری داش ــی بس ــن زراع ــوده و زمی ــی ب ــاورز خوب کش
ــان  ــان جنگجوی ــر میزب ــا و دیگ ــر توان ــی آهنگ ــت.  یک اس
ــان  ــرش قلی ــنگ قب ــر س ــر س ــرا ب ــوده، زی ــذران ب و رهگ
جــوزی وجــود دارد؛ قلیانــی کــه برخــاف قلیان هــای 
ــره  ــا از شیشــه و اســتیل و نق ــه مخــزن آب آنه ــی ک معمول
ــه شــکل کــوزه  و از جنــس چــوب  اســت، مخــزن آب آن ب

ــت.  ــده اس ــی ش ــه روی آن حکاک ــت ک ــردو اس گ
سـبک کار هنرمنـدان حجـار ایـن ناحیـه، هماننـد هنرمندان 
قدیـم ایـران بـه سـبک طبیعت گرایـی نبـوده، بلکه به شـیوه 
هـزاران سـال پیـش، نقـش تجریـدی و رمزگونـه را بـرای 

ایده هایی از گورستان شاداب؛

طراحی پارچه براساس نقوش سنگ قبر
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صنایــع دســتی

حجاری  هـای خـود ترجیـح داده انـد.  در نـگاه نخسـت، بـه 
نظـر می رسـد کـه نقـوش سـنگ گورهـای ایـن گورسـتان 
هسـتند؛  بختیـاری  ایاتـی  زندگـی  فرهنـگ  از  برگرفتـه 
تـا جایـی کـه میتـوان ایـن نقـوش را در دسـت بافته  های 

عشـایری بختیـاری ایـن ناحیـه نیـز مشـاهده کـرد. 
نقوش سـنگ گورهـا از پتانسـیل بسـیار باالیی بـرای تبدیل 
شـدن به دسـتمایه ای جهت تولیـد صنایع دسـتی برخوردارند.  
طرح هـای اولیـه ای نیـز از روی نقـوش سـنگ گورهـا بـا 
توجـه بـه نوع بافـت خاص کپـو تهیه و بـه طور آزمایشـی در 

اختیـار زنـان کپوبـاف قرار داده شـده اسـت.
ــوش  ــوان نق ــه عن ــتهاند ب ــی توانس ــه خوب ــوش ب ــن نق ای
ــه  ــی ک ــوند؛ نقوش ــر ش ــی ظاه ــر بوم ــن هن ــی، در ای تزئین
عــاوه بــر داشــتن اصالــت، زیبایــی دســت بافته   هــای کپــو 

را دو چنــدان کرده انــد. 
ــتان، در  ــن گورس ــای ای ــنگ گوره ــای س ــش مایه ه از نق
هنرهــای دیگــر ماننــد صنعــت ســفالگری هــم بــه صــورت 

ــرد.  ــوان اســتفاده ک آزمایشــی میت

ــرار  ــه هــم ق ــه نزدیکب ــاد ک ــار و اســام   آب روســتاهای پامن
دارنــد، خاســتگاه هنــر کپوبافــی در دزفــول محســوب 
ــا  ــه تنه ــه ن ــن منطق ــردم ای ــرای م ــی ب ــوند.  کپوباف می  ش
هنــر و ذوق بــه شــمار مــی رود، بلکــه خــوِد زندگــی و شــیوه 
مناســبی بــرای امــرار معــاش زنــان زحمتکشــی اســت کــه 
ــد و  ــه آن می پردازن ــه، ب ــای روزان ــار کار طاقت فرس  در کن
همــواره بــه عنــوان میراثــی گرانبهــا، آن را حفــظ کرده انــد.  
کپوبافــی از بافته هــای حصیــری و مــواد اولیــه آن َکرتــک و 
بــرگ نخل هــای خرمــا اســت کــه  از ســالیان متمــادی رواج 
ــه در  ــودرو اســت ک ــاه خ ــی گی ــک نوع ــته اســت؛ کرت داش
ــهیون  ــه ش ــا و دشــت های منطق ــا، رودخانه ه ــیه نهره حاش
بــه وفــور یافــت می شــود.  کپوبافــی بافــت اشــکال مســطح 
ــف و  ــای مختل ــا کاربرده ــکل ب ــکل و دایره ای ش بیضی ش
بافــت مصنوعــات صنعتــی از جملــه گلــدان، جــای دســتمال 
ــواع دیگــر  کاغــذی، زیرکتــری، زیرقــوری، میوه خــوری و ان

ــری را شــامل میشــود. محصــوالت حصی
ــی  ــی و کیف ــر کم ــه، از نظ ــو در منطق ــدات کپ ــوع تولی ن
ــگاه  ــون، نمایش ــرار دارد.  تاکن ــی ق ــیار خوب ــطح بس در س
ارائــه  بــا هــدف  پامنــار  روســتای  در  نیــز  کپوبافــی 
در  منطقــه  ایــن  دختــران  و  زنــان  توانمندی هــای 
امرکپوبافــی و بافته هــای حصیــری برگــزار شــده کــه 
مــورد توجــه گردشــگران بســیاری واقــع شــده اســت.  

ــتاهای  ــتا و روس ــن روس ــو در ای ــدی کپ ــوالت تولی محص
شهرســتان دزفــول، بــه ســایر نقــاط کشــور به ویــژه 

تهــران و شــهرهای شــمالی  ارســال می شــوند.  

حجاری ها در خدمت کپوبافی
بــا توجــه بــه اینکــه هنــر زنــان و برخــی از مــردان شــهیون 
ــش  ــا، از پوش ــت بافته های آنه ــرای دس ــت و ب ــی اس کپوباف
ــه  ــی درخــت نخــل ک ــه و فراوان ــن ناحی ــاص ای ــی خ گیاه
ــتفاده  ــته اس ــود داش ــه وج ــن منطق ــون در ای ــاز تاکن از دیرب
ــی  ــم یکــی از پروژه  هــای تحقیقات ــم گرفتی می شــود، تصمی
ــوش  ــاداب، نق ــه ش ــتان قلع ــا قبرس ــاط ب ــه بی  ارتب ــود ک خ
ــت را در  ــی نیس ــردم محل ــاد م ــی و اقتص ــی، کپوباف تدفین

ــم. ــه اجــرا در بیاوری شــهیون ب
کپوبافـی هماننـد بیشـتر هنرهـای دسـتی، سـینهبه   سـینه و 
نسل به نسـل انتقـال پیـدا کـرده.  نقوشـی که در حـال حاضر 
سـاده  طرح هـای  شـامل  می شـوند،  اسـتفاده  کپوهـا  روی 
صنعتگـران  پرتـوان  دسـت   های  بـا  کـه  هسـتند  هندسـی 

ایـن ناحیـه روی کپوهـا نقـش می بندنـد.  بـا توجه بـه رکود 
کپوبافـی در میـان مردمـان ایـن ناحیـه، ایـن هنـر بومـی 
نیازمنـد بـه ارتقـای نقـوش و طـرح اسـت و می تـوان بـا 
جان  بخشـیدن بـه نقـش و نگارهـا، بـه احیـا و گسـترش هر 

چـه بیشـتر ایـن هنـر بومـی کمـک کرد. 

توانمندسازی جامعه روستایی
ســال ۱3۹0 خورشــیدی بــود کــه پــس از ســفر بــه منطقــه 
ــات  ــام تحقیق ــرای انج ــتان، ب ــتان خوزس ــهیون در اس ش
الزم بــه منظــور انتشــار کتــاب گردشــگری خوزســتان 
ــه  ــدیم ک ــنا ش ــاداب آش ــه ش ــار قلع ــتانی در کن ــا آرامس ب

ویژگی هــای خاصــی داشــت.  
اگرچــه تمــام کارهــای الزم بــرای معرفــی روســتاهای 
گردشــگری شــهیون بــه طــرق مختلــف انجــام شــد، 
ــرری از آن  ــای مک ــروز بازدیده ــه ام ــا ب ــان ت ــا از آن زم ام
ــا و  ــاهده تخریب ه ــورت مش ــا در ص ــتیم ت ــتان داش آرامس
ــوع را  ــت، موض ــده اس ــتان ش ــه آرامس ــه ب ــی ک تعرض های

ــم.   ــان بگذاری ــی درمی ــار تاریخ ــظ آث ــی حف ــا متول ب
از  متشـکل  گروهـی  تشـکیل  بـا  خورشـیدی،   ۱3۹5 ال 
اینجانـب، آرش نورآقایـی، بهـار سـرگزی، نوشـین کاظمـی 
از  البتـه راهنمایی هـای سـامان فرجـی  و پـوران زنگنـه و 
پژوهشـگران محلـی در خوزسـتان تصمیـم گرفتـه شـد تا به 

بررسـی نقـوش تدفینـی آرامسـتان قلعـه شـاداب بپردازیـم. 
ــوش  ــی نق ــا بررس ــه تنه ــروه، ن ــن گ ــکیل ای ــدف از تش ه
ــال  ــه دنب ــود، بلکــه ب تدفینــی در قبرســتان قلعــه شــاداب ب
ــن  ــت از ای ــرای حفاظ ــای الزم ب ــود آوردن زمینه   ه ــه وج ب
ــای  ــا در کپوه ــنگ قبره ــوش س ــتفاده از نق ــتان، اس آرامس
ــد  ــت  بافته ها، تولی ــر دس ــهیون و دیگ ــه ش ــدی منطق تولی
طرح هــای  از  اســتفاده  بــا  کاربــردی  وســایل  انــواع 
ــرای  ــری ب ــدات تصوی ــه تولی ــاب و تهی ــار، چــاپ کت دراختی
ــدات  ــرای تولی ــدی ب ــی نقــش و نگارهــا، انتخــاب برن معرف
محلــی بــا اســتفاده از عنوان  هــای بومــی و همچنیــن 

ــم.  ــادی بودی ــازار اقتص ــاد ب ایج
ــه صــورت  ــه ب ــک مرحل ــروه، ی ــن گ ــدای تشــکیل ای از ابت
و  عکســبرداری  قبرهــا،  ازتمــام  تکبهتــک  و  کامــل 
ــی کــه نقــش  ــداد مزارهای ــم.  ســپس تع ــرداری کردی فیلمب
ــگار داشــتند، مشــخص شــد و در نهایــت طــراِح گــروه،  و ن
اقــدام بــه طراحــی تمــام نقــوش ســنگ های باالســر کــرد.  
ــا  ــا تفکیــک تمــام نقش هــا، باعــث شــد تــا ب در ادامــه، او ب
تنــوع نقــوش انســانی، حیوانــی و جانــوری، گیاهــی و ابــزار 

مواجــه شــویم. 
ــدادی  ــی تع ــورت آزمایش ــه ص ــا، ب ــازی طرح ه ــا آمادهس ب
ــه در  ــی ک ــوش بوم ــام از نق ــا اله ــان ب ــط بومی ــو توس کپ
ــینی  ــا خوشنش ــد ت ــه ش ــت، بافت ــرار گرف ــان ق ــار آن اختی
نقــوش روی کپوهــا و ترکیــب   بنــدی رنگ   هــای پیشــنهادی 
بــه دســت بیایــد.  در ادامــه ایــن پــروژه، تعــدادی از نقــوش 
ــا نمونه   هــای  ــوان چــاپ شــد ت ــون روی لی ــوع گوناگ ــا تن ب
ــپس  ــد.  س ــرار بگیرن ــتر ق ــی بیش ــورد بررس ــی م آزمایش
نقــوش موردنظــر در اختیــار ســه تــن از اســتادکاران 
صنایع دســتی قــرار گرفــت تــا انتشــار نقــوش تدفینــی روی 

ــود.  ــش ش ــز آزمای ــتی نی ــع   دس ــر صنای دیگ
امــا کار ارزشــمند دیگــری کــه انجــام شــد، انتخــاب 
ــان  ــام از می ــن ن ــود.  ای ــدی ب ــای تولی ــرای کپوه ــی ب نام
داســتان   هایی کــه اهالــی دربــاره قلعــه شــاداب نقــل 
ــدادی  ــا تع ــورت ب ــس از مش ــد.  پ ــاب ش ــد، انتخ می کنن
ــام  ــد، ن ــی کنن ــو م ــد کپ ــه تولی ــدام ب ــه اق ــی ک از اهال
ــاداب« را  ــه ش ــیدآفرین قلع ــو خورش ــت آفرینه های کپ »دس
انتخــاب کردیــم تــا بــه عنــوان برنــدی بــرای آن تولیــدات، 

ــود.  ــتفاده ش اس
پــروژه موردنظــر در ابتــدای مســیر اســت و در آینــده 
نزدیــک بــا مشــارکت جامعــه محلــی، ضمــن اینکــه 
ــه  ــتان قلع ــتر از آرامس ــه بیش ــت هرچ ــه حفاظ ــوان ب می ت
شــاداب امیــدوار بــود، شــاهد کاربــرد هرچــه بیشــتر نقــوش 
تدفینــی در صنایــع   دســتی منطقــه نیــز خواهیــم بــود.  نکتــه 
ــورت  ــه ص ــهیون ب ــوی ش ــوالت کپ ــه محص ــر اینک دیگ
سوءاســتفاده های  از  می شــوندتا  عرضــه  شناســنامه دار 

ــود.  ــری ش ــی جلوگی احتمال
ــتی  ــه صنایع   دس ــه ب ــتاها، توج ــهرها و روس ــی از ش در برخ
بــه عنــوان فرصتــی بــرای برون  رفــت از مشــکاتی در 
حــوزه فرهنگــی، اجتماعــی و حتــی اقتصــادی، باعــث شــده 
ــن  ــرای ای ــه داخــل کشــورمان ب ــا در جوامــع توســعه یافت ت
ــون،  ــرد.  اکن ــورت بگی ــزی الزم ص ــت، برنامهری هنر  صنع
ــال  ــدار و فع ــعه پای ــتدار توس ــی دوس ــوان گروه ــه عن ــا ب م
ــم  ــاد داری ــی، اعتق ــراث فرهنگ ــگری و می ــوزه گردش در ح
ــه  ــه ب ــتی، توج ــع   دس ــت از صنای ــتفاده درس ــا اس ــه ب ک
ــون  ــاد گوناگ ــر در ابع ــث تأثی ــد باع ــه می توانن ــی ک نقوش
ــی  ــه اهال ــال توســعه شــوند، مشــارکت فعاالن ــع در ح جوام
روســتاهای پامنــار و اســام  آباد و بخــش شــهیون و حضــور 
در بازارهــای گوناگــون، می توانیــم ذائقــه گردشــگران 
ــد،  ــی دارن ــلیقه   های گوناگون ــه س ــی را ک ــی و خارج داخل

ــم.  ــن کنی تأمی
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صنایــع دســتی

معـاون صنایع دسـتی کشـور گفـت: اداره کل میـراث فرهنگـی اصفهـان بـا همـکاری اتحادیـه 
صنایع دسـتی اسـتان، بعضـی هنرمندانـی که بـا ماشـین کار می کردنـد را شناسـایی و کارتشـان 

را باطـل کرده اسـت.  
بهمـن نامورمطلـق در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر به سـفر خود بـه اسـتان اصفهـان اشـاره و بیان 
کـرد: مـا بـا اتحادیه صنایع دسـتی اصفهان، جلسـه ای داشـتیم.  هنرمنـدان اصفهانی، مشـکات 
جـدی دارنـد یکی از این مسـایل، حضور کاالهایی اسـت کـه در تولیدشـان از فن آوری های جدید 

می شود. اسـتفاده 
البتـه چنـد نظریـه در ایـن زمینـه وجـود دارد؛ برخـی معتقدنـد کـه بایـد جلـوی ورود و سـاخت 
دسـتگاه هایی چـون تـری دی، لیـزر، پـرس و امثـال آن گرفتـه شـود.  نظر عـده دیگـری هم بر 
این اسـت کـه هنرمنـدان ما بایـد خاقیـت خـود را افزایش بدهند و همیشـه یـک قـدم جلوتر از 

دسـتگاه ها باشـند.  
معـاون صنایع دسـتی کشـور اسـتفاده از ماشـین را امـری گریزناپذیـر دانسـت و افـزود: طبیعـی 
اسـت کـه اگر دسـت حرکت نکنـد، ماشـین جایگزیـن می شـود؛ کاالیی هم کـه این گونـه تولید 
می شـود، خیلـی ارزان تـر اسـت و خـود مـن، ایـن مسـاله را تهدیـدی جدی بـرای صنایع دسـتی 
نمی بینـم.  ایـن اتفـاق، بـه خاطـر عـدم خاقیت اسـت و اگـر ما خـاق باشـیم، معلوم اسـت که 

ماشـین نمی توانـد جایگزیـن دسـت شـود چون شـرافت دسـت، بیـش از این اسـت. 
بـرای مثـال، روزی کـه عکاسـی ابـداع شـد همـه فکـر می کردند عمـر نقاشـی تمام شـده؛ جون 
نقاشـان مـا پرتره یـا طبیعـت کار می کردنـد.  امـا ایـن گـروه از هنرمنـدان بـا روی آوردن به هنر 

انتزاعی توانسـتند نقاشـی را نجـات دهند.  
نامورمطلـق در پاسـخ بـه این کـه بسـیاری معتقدند ترمـه یزد یا چـاپ قلمـکار اصفهـان دیگر با 
دسـت انجـام نمی شـود و چـه تدبیـری در ایـن زمینـه وجـود دارد، گفت: ما یـک صنعـت داریم و 

یـک هنـر؛ صنایع دسـتی، بینابین اسـت؛ یعنی بیـن هنر و صنعـت و ما بایـد آن را به هنـر نزدیک 
کنیـم.  چراکـه کارهای انبـوه کارگاهی را ماشـین انجام می دهـد و اما اگر جلو کارهای ماشـینی را 

بگیریـم، قاچـاق زیاد می شـود.  و مـا بـازار را از دسـت می دهیم.  
وی ادامـه داد: بـرای مثـال در حـال حاضر، فرش ماشـینی به لحاط تجاری سـازی، کمتر از دسـت 
بافـت نیسـت و مـا می خواهیم این با سـر صنایع دسـتی نیایـد.  بنابرایـن بایـد راه میانـه ای را در 
نظـر بگیریم و ایـن راه، تولید کارهای فاخر و یگانه اسـت.  بـه عبارتی باید به خاص پـردازی روی 

آوریـم و آثار یگانه یـا چندگانـه تولید کنیم.  
بـه گفتـه معـاون صنایع دسـتی کشـور، اداره کل میـراث فرهنگـی و صنایع دسـتی اصفهـان بـا 
همـکاری اتحادیه، بعضـی از هنرمنـدان اصفهانی که با ماشـین کار مـی کردند را شناسـایی کرد.  
کارت ایـن افـراد باطـل شـد و از ایـن پس آنهـا بایـد هزینه های خـود را بـه دولت بدهنـد و دیگر 

نمی تواننـد از مزایایـی چـون معافیـت مالیاتـی بهـره ببردند.  

نامورمطلق با مهر مطرح کرد؛

سهم فناوری از تولید صنایع دستی

معــاون صنایع دســتی کشــور در حاشــیه نمایشــگاه مطبوعــات 
زمینــه  در  و تصویرســازی  بــرای گفتمــان  مــا  گفــت: 
صنایع دســتی بــه رســانه ها نیــاز داریــم و رســانه ها حــق 

مطلــب را در ایــن زمینــه ادا نمی کننــد.  
میـراث  سـازمان  صنایع دسـتی  معـاون  نامورمطلـق  بهمـن 
فرهنگـی به خبرنگار مهر گفت: گفتمان سـازی و تصویرسـازی، 
دو مسـاله بسـیار مهـم هسـتند کـه موجـب تغییـر نـگاه و طرز 
تفکـر آدم هـا نسـبت به یـک موضـوع می شـوند و اگـر تغییری 
در اندیشـه ها صـورت نگیـرد در شـیوه مصـرف و توجـه بـه 

صنایع دسـتی و تجاری سـازی هـم تغییـری رخ نمی دهـد.  

معــاون صنایع دســتی کشــور بــا اشــاره بــه ایــن کــه رســانه ها 
ــتی،  ــت: صنایع دس ــد گف ــتی را ادا نمی کنن ــع دس ــق صنای ح
نــه نشــریه خاصــی دارد نــه یــک برنامــه تخصصــی خــاص در 
ــتی را ادا  ــدان صنایع دس ــق هنرمن ــانه ها ح ــی.  رس ــانه مل رس
نمی کننــد و برنامه هــا و مطالبشــان، هم ســان و هم ســنگ 

ــت.   ــتی نیس ــت صنایع دس اهمی
مــن در گزارشــی توضیــح داده ام  کــه چگونــه بــه یکــی دیگــر 
ــاغل،  ــزار  ش ــا ه ــتن 50 تنه ــا داش ــری ب ــای هن از بخش ه
یــک ســازمان مســتقل و بیــش از  ۲00 میلیــارد اعتبــار 
ــود 400   ــا وج ــع دســتی ب ــه صنای ــا ب ــد ام اختصــاص می دهن

هــزار شــاغل، ۱5 هــزار کارگاه و ارزآوری ده هــا برابــری، بودجه 
چندانــی تعلــق نمی گیــرد چراکــه هنرمنــدان صنایــع دســتی، 
محجــوب و بی صــدا هســتند و  درد خــود را فریــاد نمی کشــند.  
گفتمانـی  از ضعـف  دسـتی  نامورمطلـق، صنایـع  گفتـه  بـه 
رنـج می بـرد و و هنرمنـدان و متولیـان دولتـی در ایـن حـوزه، 
چـه  رسـانه ها،  فضـای  در  گفتمان سـازی  بـه  نتوانسـته اند 
تلویزیـون و چـه مطبوعات بپردازنـد در حالی که خود رسـانه ها، 

عامـل گفتمان سـازی نـزد مـرد و مسـئوالن هسـتند.  
نامورمطلــق بــه ضــرورت همــکاری میــان صداوســیما و 
ــاره و  ــتی اش ــع دس ــت صنای ــا معاون ــتاری ب ــانه های نوش رس
ــمار  ــوان در ش ــتی را می ت ــای دس ــم فرآورده ه ــرد: ه ــان ک بی
صنایــع خــاق بــه حســاب آورد هــم رســانه را.  از ایــن رو امیــد 
ــا ســازمان میــراث  مــی رود شــبکه های مختلــف تلویزیونــی ب
ــتر و  ــاط بیش ــگری ارتب ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
ــا بتواننــد فرهنــگ و صنایــع دســتی  بهتــری داشــته باشــند ت
مــا را بــه خوبــی بــه مــردم معرفــی کننــد چــرا کــه هــم مــا به 

ــد.  ــاج دارن ــا احتی ــه م ــانه ها ب ــم رس ــانه ها و ه رس
از ســوی دیگــر مــا بــه گفتمــان ســازی نیازمندیــم و 
اجتماعــی  شــبکه های  و  روزنامه هــا  و  خبرگزاری هــا 
ــاون  ــد.  مع ــک کنن ــه کم ــن زمین ــا در ای ــه م ــد ب می توانن
ــه  ــری ک ــه تصوی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــتی کش صنایع دس
ــوده، در  ــور ب ــده تولیدمح ــه ش ــتی ارائ ــون از صنایع دس تاکن
ــم،  ــاز داری ــه برنامه هــای مصــرف محــور نی ــا ب ــه م ــی ک حال
گفــت: مســتندهایی کــه تاکنــون دربــاره صنایــع دســتی تولیــد 
ــر  ــا ب ــون پخــش شــده عمدت ــف تلویزی و از شــبکه های مختل
ــی  ــتی را معرف ــته و پیشکســوتان صنایع دس ــه داش ــد تکی تولی
ــه  ــا در زمین ــی م ــکل اصل ــه مش ــی ک ــت در حال ــرده اس ک
فــروش اســت پــس بهتــر اســت بــه ســمت تولیــد برنامه هــای 
ــرف  ــازی مص ــه الگوس ــتر ب ــم و بیش ــور بروی ــرف مح مص
بپردازیــم و تلویزیــون می توانــد نقــش مهمــی در ارائــه و 
ــد.  ــته باش ــتی داش ــع دس ــرف صنای ــای  مص ــج الگوه تروی

نامور مطلق با مهر مطرح کرد؛

سهم اندک صنایع دستی از فضای رسانه ای کشور

http://mehrnews.com


صفحه 12 | شماره 10 |  آذر 96  MEHR NEWSAGENCY

صنایــع دســتی

دبیـر انجمن دوسـتداران میراث فرهنگـی تاریانا با اشـاره به این 
کـه مینـای صبـی در خطر فراموشـی اسـت گفت: هیـچ برنامه 
هدفمنـدی بـرای معرفی، آمـوزش و رونق این هنر وجـود ندارد.  
مجتبـی گهسـتونی در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر بـه چگونگی 
سـاخت مینـای صبـی اشـاره و بیـان کـرد: از تلفیق مینـا با فلز 

طـا یـا نقره، یـک مینای سـیاه شـکل مـی گیرد.  
ــا طــرح  ــره را متناســب ب ــا نق ــری، طــا ی ــا قالب گی ســپس ب
ــا،  ــا اندازه ه ــات دلخــواه ب ــه قطع ــورد نظــر خــود ب و نقــش م
ضخامــت و شــکل های گوناگــون درمی آورنــد و ایــن کار 
ــس از  ــود.  پ ــام می ش ــتی انج ــاده و دس ــای س ــط ابزاره توس
آن،  قطعــات ســیاه را در محلــول اســیدی، زغــاب و زاج ســفید 

ــوند.   ــان ش ــره نمای ــا نق ــگ  طــا وی ــا رن ــانند ت می جوش
پــس از آن، قطعــات طــا و نقــره را ســوهان و ســمباده 
ــر و  ــد.  دبی ــه می کنن ــت و عرض ــاده پرداخ ــند و آم ــی کش م
ــای  ــه مین ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــا، ب ــن تاریان ســخنگوی انجم
ــی  ــای صب ــت: مین ــت گف ــدن اس ــود ش ــال ناب ــی در ح صب
همــان مینــاکاری روی طــا و نقــره اســت کــه توســط 
صابئیــن یــا مندائیــان انجــام مــی شــود و امــروز، بــا توجــه بــه 
ایــن کــه قــوم صابئیــن در حــال مهاجــرت از اهــواز و ســاحل 
کارون بــه نقــاط دیگــر هســتند،  بیــم آن مــی رود کــه رشــته 

ــودی  ــرض ناب ــع دســتی در مع ــاکاری هــم درشــمار صنای مین
ــا  ــن ی ــود.  صابئی ــر ش ــگ و کمرنگ ت ــرد و کمرن ــرار بگی ق
مندائیــان مردمــی در خوزســتان هســتند کــه از حضــرت یحیی 
پیــروی مــی کننــد و صنعتگــران چیره دســتی هســتند و رشــته 
مینــاکاری، هنــر دســت بخشــی از صابئیــن مندایــی اســت که 

ــود را دارد.  ــاص خ ــی خ ــی و خارج ــتریان ایران مش
ــه ایــن کــه مســئوالن فرهنگــی، هیــچ برنامــه   گهســتونی ب
ــد اشــاره  ــای صبــی ندارن ــق مین ــرای رون ریــزی مشــخصی ب
ــایی  ــرای شناس ــب ب ــزی مناس ــه ری ــود برنام ــان کرد:نب و بی
ــره  ــه منظــور عرضــه گســترده صــا و نق ــدف ب ــای ه بازره
مینــاکاری و نبــود آمــوزش مینــاکاری بــه عاقمنــدان باعــث 
ــن رشــته وارد شــود  ــه ای ــری ب ــران ناپذی ــه جب ــا ضرب شــده ت
در حالــی کــه مینــای صبــی، نــام و اصالــت مندائیــان را یــدک 
ــینه  ــه س ــینه ب ــاکاری آن را س ــر مین ــن، هن می کشــد و صابئی
ــد و مســئوالن فرهنگــی  ــدان خــود منتقــل کــرده ان ــه فرزن ب

ــد.  ــی تفــاوت بگذرن ــر، ب ــار ایــن هن ــد از کن نبای
ــل  ــمردن دالی ــن برش ــی، ضم ــراث فرهنگ ــال می ــن فع  ای
ــر  ــن هن ــودن ای ــی ب ــت: بوم ــاکاری گف ــر مین ــت هن اهمی
ــود  ــن وج ــره، همچنی ــا نف ــده طــا ی ــت دهن ــوان زین ــه عن ب
ــاه و  ــتاره، م ــق، س ــتر، قای ــه نخــل، ش ــی اشــکال از جمل برخ

ــان رودان و دشــت  ــا حــوزه فرهنگــی می ــه ب ــاق کســری ک ت
ــب  ــه موج ــت ک ــی اس ــه دالیل ــد دارد، از جمل ــتان پیون خوزس

ــود.   ــی ش ــظ آن م ــرورت حف ــر و ض ــن هن ــت ای اهمی
عــاوه بــر ایــن هنــر مینــاکاری، جــزو صنایــع دســتی قومــی 
اســت کــه نزدیــک بــه دو هــزار ســال در ایــران و کرانــه هــای 
رودخانــه هــای کارون، کرخــه و دز ســکونت دارند.  گهســتونی، 
ورود طــا و مینــاکاری شــرکتی را یکــی دیگــر از آســیب های 
جــدی بــه ایــن هنــر دانســت و افــزود: در حــال حاضــر رشــد 
بــی رویــه طــا و نقــره مینــاکاری شــرکتی کــه اجــرت پایینی 
دارد، باعــث شــده تــا برخــی صنعتگــران انگیــزه بــرای ســاخت 

طــا نقــره مینــاکاری ســنتی نداشــته باشــند. 
 از طرفــی اداره کل میــراث فرهنگــی خوزســتان، فقــط اقــدام 
ــن  ــرایطی را فراه ــون ش ــرده و تاکن ــاکاری ک ــت مین ــه ثب ب
ــوزش داده  ــترده آم ــورت گس ــه ص ــته ب ــن رش ــا ای ــاورده ت نی
شــود و  تنهــا امکانــی کــه گهــگاه در اختیــار صنعتگــران قــرار 
مــی گیــرد ایــن اســت کــه از آنهــا بــرای شــرکت در پــاره ای 
نمایشــگاه هــا دعــوت مــی شــود.   او بــه بــازار فــروش مینــای 
صبــی اشــاره و بیــان کــرد: بــه طــور معمــول مینــای صبــی به 
عــراق، کویــت و اســترالیا صــادر و در اهــواز هــم بــه صــورت 
سفارشــی  و بســته بــه دلخــواه مشــتریان کار انجــام می شــود. 

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

برنامه ای برای رونق »مینای صبی« نیست

معاون صنایع دسـتی کشـور گفت: طـرح حمایت از صنایع دسـتی در مجلس به تصویب رسـیده و 
براسـاس آن وزارت امورخارجـه مکلف به همـکاری با سـازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتی در 

زمینه تجارت خارجی شـده اسـت. 
بهمـن نامورمطلـق در گفتگـو با خبرنـگار مهر گفـت: ما برنامـه ریزی کـرده ایم تا میـزان فروش 
صنایع دسـتی، بـه انضمام زیـورآالت سـنتی و فرش به یـک میلیارد دالر برسـد. البته در رسـیدن 
بـه ایـن هدف، سـازمان هـای دولتـی باید به مـا کمـک و زمینه هـا را هموارتـر کنند. بـرای مثال 
در  طـرح حمایـت از صنایـع دسـتی که در مجلـس مصـوب شـده، وزارت خارجه، مکلف اسـت تا 
بـا معاونت صنایـع دسـتی در زمینه تجـارت خارجی همـکاری کند. معاون صنایع دسـتی کشـور، 
توسـعه صنایـع دسـتی را درگـرو رونـق گردشـگری دانسـت و افزود:اگـر مـا بتوانیـم ۲0 میلیـون 
گردشـگر برای کشـور جـذب کنیم و هـر کـدام 50 دالر سـوغاتی بخرنـد که کف خرید سـوغات 
اسـت، فروش ما به یـک میلیارد دالر خواهد رسـید. از این رو دبیرخانه سـوغات زیارتـی راه اندازی 
کردیـم تا بخـش عمـده ای از زوار را بـه خرید محصوالت و سـوغات زیـارت ایرانی سـوق دهیم. 
از سـوی دیگـر برآنیـم تـا مثلـث اصفهـان و یـزد و شـیراز را سـاماندهی کنیـم. عـاوه بـر خرید 
گردشـگران خارجـی، صادارات و مصارف خانگی صنایع دسـتی هـم جای خـود را دارد. امورمطلق، 
بحث ترانسـفر پول را از جمله مشـکات صنایع دسـتی برشـمرد و گفت: بسـیاری از گردشـگران، 

مـی خواهنـد حجـم زیادی صنایع دسـتی خریـداری کننـد اما امـکان انتقال پـول وجود نـدارد که 
البتـه این مشـکل باید بـه صـورت بنیادین توسـط بانک مرکـزی حل شـود. او به این کـه صنایع 
دسـتی نیازمند فرهنگسـازی اسـت اشـاره و بیان کرد:ما به گفتمان سـازی و تغییر نگاه مـردم نیاز 
داریـم. از ایـن رو در نمایشـگاه امسـال، بخـش »خانـه ایرانی« را داشـتیم تـا مردم بداننـد چگونه 
از صنایـع دسـتی در خانـه و محـل کار خـود اسـتفاده کننـد. بـه عبارتی می کوشـیم تا به سـمت 

کاربـردی کـردن و اسـتفاده از فـرآورده های دسـتی در نمای داخلـی برویم. 
از سـوی دیگـر در طـرح مجلـس، نهادهـای دولتـی موظـف شـده انـد بـرای هدایـا و مصـارف 
داخلـی خـود از ایـن صنایـع بهـره ببرنـد. نامورمطلـق در پاسـخ بـه این کـه ارائـه صنایع دسـتی 
بـه صـورت فله ای بـر میـزان فـروش آن تاثیر مـی گذارد گفـت: اگرچـه همچنان مشـکاتی در 
زمینـه بسـته بندی وجـود دارد امـا تغییرات و پیشـرفت هایـی در این زمینه اتفـاق افتـاده و در این 
میـان نمـی توان منکـر تاثیری شـد که فروشـگاه های اینترنتـی  داشـته اند. معاون صنایع دسـتی 
کشـور، بسـته بندی را یـک ضـرورت تولیـدی، تجـاری و ترویجی برشـمرد و گفت: برخـی گمان 
می کننـد که بسـته بندی صنایع دسـتی، یک موضـوع فانتزی و تشـریفاتی اسـت در حالی که یک 
بسـته بندی خوب بـه حفـظ و نگهـداری کاال، صادرات بیشـتر و معرفـی بهتر کمک می کنـد و ما 

نمی توانیـم نسـبت به بسـته بنـدی صنایع دسـتی بـی تفاوت باشـیم.

نامورمطلق خبر داد؛

مجلس، وزارت خارجه را مکلف به همکاری با معاونت صنایع دستی کرد
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صنایــع دســتی

عبــداهلل عباســی از هنرمنــدان باســابقه صنایع دســتی در 
ــری  ــت.  هن ــنتی اس ــازهای س ــاخت س ــی س ــوزه تخصص ح
کــه هرچنــد بــه گفتــه ایــن هنرمنــد حــاال فراتــر از مرزهــای 
ایــران هــم مشــتری و خواهــان دارد امــا هنــوز دوره مهجــوری 

را ســپری می کنــد.  
اســتاد عباســی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر ابتــدا بــه پیشــینه 
ــان  ــاره و بی ــران اش ــاخت آن در ای ــارپ( و س ــاز چنگ)ه س
ــت دارد؛ در  ــران، ۶500 ســال قدم ــارپ در ای ــاز ه ــد: س می کن
ــت«؛  ــت و نواخ ــگ برگرف ــی چن ــده »رودک ــا آم ــعرهای م ش
ــی  ــل از رودک ــال قب ــا س ــه ده ه ــاز ب ــن س ــینه ای ــه پیش گرچ
برمی گــردد و مــن و ابراهیــم قنبــری مهــر توانســته ایم 
ــازه ای در  ــم و روح ت ــا کنی ــاز را احی ــن س ــا، ای ــس از مدت ه پ
ــا چنــگ، مدت هــا  ــم چراکــه  هــارپ ی ــد بی جانــش بدمی کالب
مهجــور مانــده بــود امــا حــاال احیــا شــده و مــورد اســتفاده قرار 

ــه اســت.   گرفت
ــارپ  ــف از ه ــرت های مختل ــون در کنس ــه اکن ــا ک ــا آنج ت
اســتفاده می شــود و دیگــر ناچــار نیســتیم از نوازنــدگان ارمنــی 
دعــوت کنیــم تــا از ارمنســتان بــه ایــران بیاینــد و در ارکســتر 
ملــی بنوازنــد امــا هنــوز هــم، ســاز هــارپ بــه معرفــی بیشــتر 
نیــاز دارد تــا مثــل پیانــو یــا گیتــار جــا بیفتــد و نواختــه شــود. 
ایــن هنرمنــد کــه ســاز تــارش، موفق بــه دریافــت نشــان ملی 
مرغوبیــت کاال از ســوی ســازمان میــراث فرهنگــی و معاونــت 
صنایــع دســتی شــده بــود در پاســخ بــه اینکــه ایــن ســازمان 
چــه امکانــی را در اختیــار ســازندگان ســاز می گذارنــد، گفــت: 
ــا  ــرخ م ــوب الی چ ــه چ ــدازه ک ــراث همین ان ــازمان می س
نگــذارد راضــی هســتیم و الزم نیســت از مــن نوعــی حمایــت 
ــاخت   ــا س ــن ب ــذارد.  م ــارم بگ ــی را در اختی ــد و امتیازات کن

ــده کــردم.  ــرده را زن ــک ســاز م هــارپ، ی
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــاخته ام را س ــن س ــه م ــازی ک س
ــه نمایــش بگــذارد امــا  ــه ب ــد، حداقــل در آســیای میان می توان
ــد فضایــی از فضاهــای  چنیــن کاری نمی کنــد.  حتــی می توان
خــود را در اختیــار مــن بگــذارد تــا ســاز بســازم و ســاختن آن را 

ــد.  ــم نمی کن ــن ه ــا چنی ــم ام ــوزش ده آم

مشکل همیشگی گمرک و ترخیص کاال
عباســی بــا اشــاره این کــه معافیــت از پرداخــت مالیــات، تنهــا 
ــار او  ــی در اختی ــراث فرهنگ ــازمان می ــه س ــازی اســت ک امتی
ــت  ــه معاون ــت ک ــن اس ــاز ای ــا امتی ــد: تنه ــته، می گوی گذاش
ــه تولیــد داده و معــاف از مالیــات  ــه مــا پروان صنایــع دســتی ب
شــده ایم؛ جــز ایــن، هیــچ امــکان دیگــری بــه مــا داده نشــده؛ 
نــه بیمــه ای داریــم و نــه حقــوق ثابتــی.  شــرایط گرفتــن وام 
ــش  ــه لقای ــش را ب ــه عطای ــت ک ــوار اس ــدری دش ــه ق ــم ب ه

ــیده ام.   بخش
ایــن هنرمنــد فعــال در زمینــه ســاخت ســاز، مســایل مربــوط 
ــکات  ــر از مش ــی دیگ ــص کاال را یک ــرک و ترخی ــه گم ب
ــته در  ــال گذش ــن، س ــود م ــزود: خ ــت و اف ــدان دانس هنرمن
ــش  ــه نمای ــم را ب ــرده و کارهای ــرکت ک ــان ش ــگاه آلم نمایش
ــدازه کافــی گویاســت.   ــه ان ــودم؛ اســم نمایشــگاه ب گذاشــته ب
قــرار نیســت در نمایشــگاه ســاز، فروشــی وجــود داشــته 
ــوان آن  ــت و نمی ت ــم اس ــاز حجی ــر، س ــوی دیگ ــد؛ از س باش
ــزد  ــت، ن ــه امان ــدی، ب ــا نمایشــگاه بع ــرد و ت را بســته بندی ک
کســی یــا ســازمانی ســپرد بــه همیــن خاطــر ســه مــاه تمــام 
ــه برگــه ترخیــص کاال  ــم کــه چگون ــن ماجــرا بودی ــر ای درگی

ــم.  بگیری
ایران، هشتمین کشور دنیا در زمیته ساخت  هارپ است

عباســی کــه در حــال ســاخت چنگ هــای پدالــی اســت، ایــن 
نــوع ســاز را کامل تریــن  هــارپ در دنیــا برشــمرد و گفــت: ایــن 
چنگ هــا، بســیار کامــل و مناســب بــرای موســیقی کاســیک 
ــوع موســیقی، گام هــا در حیــن اجــرا  هســتند چــون در ایــن ن
ــا پــا  تغییــر می کننــد و نوازنــدگان می تواننــد نیــم پرده هــا را ب
عــوض کننــد و ایــن ســرعت نواختــن را در آنهــا بــاال می بــرد.  
بــه گفتــه ایــن هنرمنــد فعــال در زمینــه ســاخت چنــگ، ایران 
هشــتمین کشــور دنیــا در زمینه ســاخت  هــارپ اســت و کارگاه 
ــود  ــاز را خ ــن س ــا ۱00 ای ــر ت ــر، صف ــال حاض ــی، در ح عباس
می ســازد و تنهــا ســیم ها غیرایرانــی اســت.  همچنیــن بــرای 
تزییــن بدنــه ایــن ســازها از هنرهایــی چــون منبــت و معــرق و 

ــه می شــود.   ــره گرفت ــری به نگارگ

ــی  ــاز ایران ــا س ــان را ب ــد جوان ــی بای ــانه مل رس
ــد ــنا کن آش

عباســی بــه ضــرورت تبلیــغ و معرفــی ســازهای ایرانــی اشــاره 
و بیــان کــرد: ســازهای ایرانــی را بایــد بــه نوجوانــان و جوانــان 
ــار و  ــای ت ــار را به ج ــان، گیت ــروز جوان ــر ام ــرد.  اگ ــی ک معرف
ســه تار انتخــاب می کننــد، بــه خاطــر ایــن نیســت کــه ایرانــی 
ــر  ــن خاط ــه به ای ــد بلک ــنتی ندارن ــیقی س ــه موس ــه ای ب عاق
اســت کــه آنچــه آنــان در ماهــواره و اینترنــت می بیننــد گیتــار 
اســت نــه تــار و ســه تار.  چقــدر ســازهای ســنتی مان را تبلیــغ 

ــم؟  ــان می دهی ــم و نش می کنی
بهتــر نیســت تلویزیــون بــه ایــن مقولــه توجه بیشــتری داشــته 
ــن  ــد؟ ای ــی را بشناس ــازهای ایران ــد س ــل جدی ــا نس ــد ت باش
هنرمنــد صنایــع دســتی در پاســخ بــه ایــن که چــرا ایــن روزها 
ــار می ســازد،  ــر ت ــه ســاخت  هــارپ روی آورده و کمت بیشــتر ب
گفــت: اســتقبال از تــار خیلــی کــم شــده؛ ضمــن ایــن کــه این 
ســاز در خــارج از ایــران، مشــتری چندانــی نــدارد در حالی کــه  
ــاز  ــن س ــا از ای ــردم دنی ــی اســت و م ــاز جهان ــک س ــارپ ی ه
اســتقبال می کننــد تــا آنجــا کــه بــه مــن پیشــنهاد داده انــد بــه 
یکــی از کشــورهای اروپایــی بــروم و بــه تولید هــارپ بپــردازم؛ 
آن وقــت هــم می توانــم هنــر خــود را جهانــی کنــم هــم امکان 
صــادرات این ســاز بــه بســیاری از کشــورهای دنیــا وجــود دارد.  
ــد کــه در  ایرانی هــا هــم اســتقبال بیشــتری از ســازی می کنن
اروپــا ســاخته شــده باشــد چراکــه در آن صــورت، ســاز مــن در 
اروپــا ســاخته و بــا عنــوان ســاز اروپایــی وارد ایــران می شــود!

می ترسم پس از من، هنرم فراموش شود
عبــداهلل عباســی بــه گفتــه دو نفــر از مشــهورترین نوازنــدگان  
ــچ  ــته مری ــال گذش ــرد: س ــان ک ــاره و بی ــا اش ــارپ در دنی ه
دونــاک و شــیرین پــان کوروغلــو بــه ایــران و کارگاه مــن آمده 
بودنــد.  نظــر ایــن دو نوازنــده ایــن بــود کــه چنگ هــای مــا بــا 
ــا  ــی از آن ه ــد و حت ــت می کن ــا رقاب ــا در دنی ــن  هارپ ه بهتری
ــان  ــوند و نش ــاخته می ش ــت س ــا دس ــه ب ــت چراک ــر اس بهت

ــر ایرانــی هســتند.  دهنــده ذوق و هن
بــا وجــود ایــن کیفیــت امــا افســوس کــه بــه گفتــه عباســی، 

درددل های یک هنرمند با مهر؛

هنر دست خود را از اروپا وارد کنیم، خواهان بیشتری دارد
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صنایــع دســتی

یـک هنرمنـد سـوزن زنی گفت: سـوزن زنی شـبیه بـه طراحی اسـت فقط نقـش را به جـای کاغذ 
بـر تیغه هـای فـوالد مانند تیغه هـای علم هـای عـزاداری طـرح می زنیم.

فاطمـه عیدیـون در گفتگو با خبرنگار مهر، هنر سـوزن زنی را روح بخشـنده بـه تیغه های پوالدی 
عامـت دانسـت و از گرایـش خـود بـه ایـن هنر گفـت: پدر مـن، نخسـتین و تنهـا اسـتاد من در 
ارتبـاط با هنـر سـوزن زنی بـود.  او به مـن آموخت چگونـه روی تیغه هـای عامت، خوشنویسـی 
کنـم و بر سـپر و کاه خود و شمشـیر و گرز، نقوش اسـلیمی و ختائـی و گل و مـرغ را نقش بزنم.
ایـن هنرمنـد سـوزن زنـی بـه چگونگـی اجـرای طرح هـا و نقش هـا و خطـوط مختلـف روی 
تیغه هـای علـم اشـاره و بیان کرد: مـا ابتدا طـرح موردنظر را بـر آهـن می اندازیـم و آن را با مایعی 

کـه ترکیـب الک الـکل و جوهـر نمـک اسـت پـر می کنیم.  
پیـش از آن کـه الک الـکل خشـک شـود باید با یـک قلم معمولـی که بـرای خوشنویسـی به کار 
مـی رود و نـوک آن، بـه قـدری نـازک شـده کـه بـه سـوزن می مانـد )وجـه تسـمیه این هنـر به 
سـوزن زنی هـم، همین اسـت( جوهـر را برداشـته و به سـطح آهن برسـیم. عیدیون، پیشـینه هنر 
سـوزن زنی و سـاخت عامـت را بـه روزگار آل بویه نسـبت داد و افزود: سـاخت علم بـه روزگار آل 
بویـه برمی گـردد امـا در دوره صفویه رونق بیشـتری پیـدا کرده و همـواره مخاطبان خود را داشـته 
اسـت.  هنـوز هـم ایـن هنـر، طرفـداران خـاص خـود را دارد و عامت سـازان، همـه یکدیگـر را 
می شناسـند و افـراد مختلف طراحـی و اجرای بخش هـای مختلف یـک عامت را برعهـده دارند 

امـا همـه ایـن افـراد چون حلقـه هـای زنجیر بـه هم وصـل اند. 
بـرای مثـال  بسـیاری از عامت سـازان، کار طراحـی و خوشنویسـی روی تیغه های علـم آن را به 
مـن سـفارش می دهنـد و مـن نوعـی در طول سـال، مشـغول بـه کار هسـتم و فعالیت ما بـه ماه 

محرم محـدود نمی شـود. 
عیدیـون بـا اشـاره به این کـه هنـوز هنر سـوزن زنی به درسـتی معرفی نشـده اسـت گفـت: هنوز 
ایـن هنـر، آن گونه که باید و شـاید شـناخته نشـده و من برآنـم تا این هنـر را در فهرسـت آثار ملی 

به ثبت برسـانم.  
امیـدوارم مسـئوالن سـازمان میراث فرهنگـی هم، همـکاری کننـد و زمینه های ثبت ایـن هنر را 
فراهـم بیاورنـد.  چرا که سـوزن زنی شـبیه بـه طراحـی روی کاغذ اسـت اما نقش به جـای آن که 
روی صفحـه کاغـذی تصویـر شـود روی تیغه فلزی نقـش می بندد و بعد به وسـیله خورده شـدن 
با اسـید، خطوط و نقوش برجسـته مشـخص و معلوم می شـود. به گفتـه این هنرمند سـوزن زنی، 
شـیوه آموزش این هنر، اسـتاد و شـاگردی اسـت و عاقه منـدان باید نزد اسـتاد بروند و شـروع به 

کار کننـد و این هنر را ضمـن کار بیاموزند. 

گفتگوی مهر با هنرمند سوزن زن؛

نقش ارادت برتیغه های فوالدی

تســهیات  اختصــاص  از  کشــور  صنایع دســتی  معــاون 
بــه گالری هــای صنایع دســتی خبــر داد و گفــت: از چنــد 
گالــری دار خواســته ایم بخشــی از فعالیــت خــود را بــه معرفــی 

صنایع دســتی اختصــاص دهنــد. 
ــدازی  ــر راه ان ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــق در گفتگ ــن نامورمطل بهم
ــن  ــای ای ــی از ضرورت ه ــتی را یک ــع دس ــای صنای گالری ه
حــوزه دانســت و افــزود: مــا بــرای مدیریــت بهتــر و همچنیــن 
ــای بیشــتری از شــوروم و  ــه فضاه ــع دســتی ب ــی صنای معرف

ــم. ــاز داری ــری نی ــه و مــوزه و گال پایان

ــع دســتی در تهــران  ــری صنای ــال تنهــا یــک گال ــرای مث ب
ــزی  ــار فل ــر آث ــود را ب ــت خ ــده فعالی ــه عم ــود دارد ک وج
متمرکــز کــرده در حالــی کــه مــا بــه تعــداد گالــری 
ــور  ــان ط ــت هم ــوب اس ــم و خ ــاج داری ــتر احتی ــای بیش ه
ــای  ــه هنره ــال در زمین ــری فع ــد گال ــن و چن ــه چندی ک
تجســمی وجــود دارد، گالری هایــی هــم بــه صنایــع دســتی 

ــد.  ــدا کن ــاص پی اختص
ــه  ــه چ ــن ک ــه ای ــخ ب ــور در پاس ــتی کش ــع دس ــاون صنای مع
ــت:  ــرد گف ــرار می گی ــا ق ــار گالری داره ــهیاتی در اختی تس

ــته  ــا خواس ــرده و از آنه ــت ک ــری دار صحب ــد گال ــا چن ــا ب م
ــتی  ــع دس ــی صنای ــه معرف ــود را ب ــت خ ــم بخشــی از فعالی ای
ــهیات  ــت وام و تس ــرار اس ــن ق ــد. همچنی ــاص دهن اختص

ــم.  ــرار دهی ــا ق ــار گالری داره ــی در اختی بانک
اگــر نمایشــگاهی برگــزار کردنــد در زمینــه تبلیغــات بــه آنهــا 
ــم.  ــی کنی ــا معرف ــری داره ــن گال ــه ای ــار را ب ــک و تج کم
نامورمطلــق در جــواب ایــن پرســش کــه بهتــر نبــود گالــری 
ملــی صنایــع دســتی بــه جــای کاخ- مــوزه ســعدآباد در مرکــز 
شــهر شــکل بگیــرد بیــان کــرد: مطمئنــا اتفــاق بهتــری بــود. 
دلخــواه مــا هــم ایــن بــود کــه گالــری ملــی صنایــع دســتی 
ــد  ــان کریمخــان باش ــون خیاب ــی چ ــهر و در جای ــز ش در مرک
امــا فضایــی بــرای ایــن کار نداشــتیم؛ از ان طــرف بخشــی از 
ســعداباد را مــی خواســتند بــه بخــش خصوصــی واگــذار کننــد 
ــی  ــی چانه زن ــا کل ــا ب ــود و م ــتوران ش ــی رس ــا وی آی پ ت
توانســتیم  مســئوالن ســعدآباد را راضــی کنیــم تــا ایــن بخــش 
ــن فضــا، کارهــای  ــه در ای ــه البت ــل شــود ک ــری تبدی ــه گال ب
ــی  ــام م ــتی انج ــع دس ــی صنای ــتای معرف ــی در راس ترویج

ــم.  ــروش نداری ــم و ف دهی
ــتین  ــری نخس ــکل گی ــور از ش ــتی کش ــع دس ــاون صنای مع
ــزرگ  ــار ب ــک انب ــت: ی ــر داد و گف ــتی خب ــه صنایع دس پایان
ــزرگ  ــار مــا قــرار گرفتــه کــه ب در جــاده قدیــم کــرج در اختی
اســت و چنــد هــزار متــر ظرفیــت دارد. از ســوی دیگــر نزدیک 
فــرودگاه اســت و می توانــد بــه پایانــه صادراتــی تبدیــل شــود. 
ــوروم  ــک ش ــود ی ــرورت وج ــه ض ــن ب ــق همچنی نامورمطل
ــران  ــه ای ــت تجــاری ب ــی یــک هیئ ــان کــرد: وقت اشــاره و بی
می آیــد، مــا نمی دانیــم ایــن افــراد را کجــا ببریــم تــا بــا انــواع 
مختلــف صنایع دســتی ایــران آشــنا شــوند؛ البتــه قــرار اســت 
ــگاه  ــی، فروش ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س ــت رئی ــا موافق ب
ــا و در مجــاورت ســاختمان  ــان وی صنایع دســتی کــه در خیاب
اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان تهــران قــرار داشــت و به بخــش خصوصــی اجــاره داده 
ــل  ــی تبدی ــوروم مل ــه ش ــم و ب ــار بگیری ــود را در اختی ــده ب ش

ــم. کنی

نامورمطلق با مهر مطرح کرد:

تعداد گالری های صنایع دستی افزایش می یابد
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صنایع دســتی  گردشــگری،  راهنمــای  بــا  اصفهــان  »از 
نخریــد« ایــن تیتــر گزارشــی بــود کــه ۲۱ خردادمــاه همیــن 
امســال در خبرگــزاری مهــر منتشــر شــد و بــه موضوع هشــدار 
ــه  ــود پرداخت ــافران خ ــه مس ــی ب ــافرتی ژاپن ــای مس آژانس ه
بــود؛ در بخشــی از گــزارش آمــده بــود  کــه یکــی از اعضــای 
جامعــه تورگردانــان ایــران گفتــه: »هشــدار آژانس هــای ژاپنی 
ــگری،  ــان گردش ــده ای از راهنمای ــه ع ــت ک ــن اس ــرای ای ب
ــل  ــه از قب ــد ک ــگاه هایی می برن ــه فروش ــود را ب ــافران خ مس
ــا  ــود را ب ــتی خ ــع دس ــا صنای ــد ت ــق کرده ان ــا تواف ــا آن ه ب
قیمــت بیشــتری عرضــه کننــد و در کنــارش پورســانتی کــه 
ــر  ــان در نظ ــرای راهنمای ــد ب ــم می رس ــد ه ــه 50 درص گاه ب

ــد.« بگیرن
ــت  ــب جه ــن مطل ــکاس ای ــر انع ــر عاوه ب ــگار مه  خبرن
پیگیــری بــا ســید عبــاس شــیردل، رییــس اتحادیــه 
ــن  ــه ای ــرد ک ــو ک ــان گفتگ ــتان اصفه ــتی اس ــع دس صنای
مقــام مســئول، ضمــن تأییــد ایــن کــه برخــی راهنماهــای 
گردشــگری بــا تعــدادی از فروشــگاه های صنایع دســتی 
ــا مســافران خــود را در ازای  ــد ت ایــن اســتان تبانــی کرده ان
دریافــت 50 درصــد پورســانت بــه فروشــگاه آن هــا ببرنــد، 
گفــت: ایــن مشــکل، مســاله تــازه ای نیســت و بــه امــروز و 

دیــروز برنمی گــردد. 
ــاق ناخوشــایند  ــن اتف ــه در اصفهــان ای ــد ســالی اســت ک چن
بعضــی  بــا  گردشــگری  راهنماهــای  برخــی  و  افتــاده 
فروشــندگان ارتبــاط گرفتــه و گفته انــد مــا گردشــگران 
ــا  ــانت م ــم و پورس ــما می آوری ــگاه ش ــه فروش ــی را ب خارج
ــود. ــد ب ــروش، خواه ــغ کل ف ــد از مبل ــا 50 درص ــن 30 ت بی

 ایــن در حالــی اســت کــه چنیــن کاری خــارج از شــرع و عرف 
اســت و گردشــگران را بــه فعــاالن صنایــع دســتی و بســیاری 
ــن  ــد، بدبی ــه درســت کار می کنن ــان گردشــگری ک از راهنمای
ــن  ــه صنایع دســتی اصفهــان همچنی ــس اتحادی ــد. ریی می کن
در پاســخ بــه ایــن کــه بــرای حــل ایــن مشــکل چــه اقدامــات 
ــود: بســیاری از فروشــندگان  ــه ب ــه گفت ــی صــورت گرفت عمل
کــه در میــدان نقــش جهــان مســتقر هســتند، چندیــن طومــار 

نوشــته و بــه اتحادیــه داده انــد. 
محتــوای بیشــتر ایــن نامه هــا ایــن بــوده کــه چــرا 
ــد  ــا از چن ــوند و تنه ــا رد می ش ــار مغازه ه ــگران از کن گردش
فروشــگاه معــدود خریــد می کننــد مــا هــم نامه هــا و 
ــرکل  ــتاندار و مدی ــه اس ــان را ب ــب اعتراضش ــن مرات همچنی
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
ــی  ــاق خاص ــل اتف ــا در عم ــم ام ــل کرده ای ــان منتق اصفه

ــت. ــاده اس نیفت

در انتظار تصویب سند ملی گردشگری
در ادامــه پیگیــری ایــن موضــوع این بــار ســراغ بهمــن 
نامورمطلــق معــاون صنایع دســتی ســازمان میــراث فرهنگــی 
رفتیــم و نظــر او را درمــورد برخــورد ایــن معاونــت بــا 
ــف  ــان گردشــگری از یــک ســو و فروشــندگان متخل راهنمای

ــدیم.  ــا ش ــر جوی ــوی دیگ از س
نامــور مطلــق در پاســخ بــه خبرنــگار مهــر در این بــاره گفــت: 
ایــن مســاله، مشــکل قدیمــی ماســت کــه در ایــن چند ســال، 
ــه  ــا در اتحادی ــتان م ــی دوس ــده؛ حت ــی مان ــده باق ــل نش ح
صنایــع دســتی اصفهــان کــه بعضــی شــان، در حــال حاضــر، 

ــا  ــه م ــد ک ــکایت کردن ــد و ش ــام هســتند آمدن ــان اته در مظ
ــاله  ــن مس ــم و ای ــا می دهی ــه تورلیدره ــی ب ــانت کم پورس
موجــب می شــود کــه آنهــا برونــد و از کســان دیگــری خریــد 

ــد.  کنن
ــه  ــه چ ــن ک ــه ای ــخ ب ــور در پاس ــتی کش ــاون صنایع دس مع
ــود دارد  ــان وج ــا متخلف ــه ب ــرای مواجه ــی ب ــکار عمل راه
می گویــد: مــا در حــال حاضــر نظــارت تشــکیاتی روی 
ــاز  ــا ب ــت م ــس دس ــرح مجل ــا ط ــا ب ــم ام ــگاه ها نداری فروش
می شــود. در حــال حاضــر می توانــم بگویــم ســند ملــی 
ــی  ــورای عال ــت در ش ــرار اس ــده و ق ــته ش ــگری نوش گردش

ــود. ــد ش ــی تایی ــاب فرهنگ انق
پیشــنهاد ما در این ســند، خریــد گردشــگران از فروشــگاه های 
مخصــوص اســت. یعنــی فروشــگاه هایــی کــه نشــان اعتمــاد 
دارنــد. نامورمطلــق در پاســخ بــه ایــن کــه در صــورت تخلــف، 
ــه  ــتند، چ ــاد هس ــان اعتم ــه دارای نش ــگاه هایی ک ــا فروش ب
برخــوردی می شــود، می گویــد: مــا نمی توانیــم برخــورد 
ضربتــی کنیــم و فروشــگاه را ببندیــم فقــط می توانیم نشــان را 
پــس بگیریــم و بــه همیــن خاطــر بایــد فرهنگ ســازی کنیــم 
تــا تورلیدرهــا بــه ایــن درک برســند کــه مــا نیازمنــد اقتصــاد 

ــتیم.  ــتی هس ــگری و صنایع دس ــه گردش ــدار در زمین پای
ــر  وی در عیــن حــال تأکیــد کــرد: از ســوی دیگــر نظــارت ب
تورلیدرهــا و گذشــتن ایــن افــراد از منافــع آنــی بســیار مهــم 
ــاره  ــن، هشــتکی درب ــا دیگــر در کشــوری چــون ژاپ اســت ت
عــدم خریــد صنایع دســتی از اصفهــان شــکل نگیــرد. 
راســتش نمی دانــم چــرا برخــی از مــا، قهرمــان خــراب 

ــتیم! ــران هس ــگاه دیگ ــان در ن ــر خودم ــردن تصوی ک

پیگیری مهر؛

بی سامانی عرضه صنایع دستی به گردشگران

صنایــع دســتی
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ــای رایانه ای بازیه

ــای  ــن رویداده ــی از مهمتری ــی یک ــای موبایل ــی بازی ه ــنواره بین الملل ــا جش »IMGA« ی
مرتبــط بــا بازی هــای دیجیتــال در منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا محســوب می شــود کــه 

ــتند.  ــگ داش ــوری پررن ــی حض ــازان ایران ــن دوره آن بازی س در دومی
ــرای  ــن جشــنواره ب ــه ای ــزار شــد ک ــی برگ ــداد در حال ــن روی ــن دوره ای ــه دومی مراســم اختتامی
بازی ســازان ایرانــی حاشــیه هایی هــم بــه همــراه داشــت؛ اوایــل مهــر مــاه بــود  کــه نامزدهــای 

ایــن دوره از جشــنواره معرفــی شــد کــه ۱۶ بــازی ایرانــی نیــز در بیــن آن هــا بــود. 
یــک روز بعــد تمامــی ۱۶ بــازی نامــزد شــده کــه بــرای رای گیــری روی ســایت جشــنواره قــرار 
داده شــده بودنــد، به شــکل عجیبــی حــذف شــدند امــا در نهایــت بــا پیگیری هــای ســریع بنیــاد 
ــه لیســت بازی هــای نامــزد  ــازی ب ــردای همــان روز تمامــی ۱۶ ب ــه ای، ف ملــی بازی هــای رایان

جشــنواره برگشــتند و همــه چیــز بــه روال عــادی خــود بازگشــت. 
ــا  ــدد از آن ه ــه ۱۶ ع ــده اند ک ــزد ش ــازی نام ــه 55 ب ــن IMGA خاورمیان ــوع، در دومی در مجم
ــل  ــن دلی ــم بســیار قابل توجهــی اســت. به همی ــدد، رق ــن ع ــه ای ــی هســتند ک بازی هــای ایران
بازی ســازان ایــران شــانس باالیی در کســب جایــزه از ایــن جشــنواره دارنــد. مراســم اختتامیه این 
جشــنواره ۱۱ نوامبر معادل ۲0 آبان ماه در کشــور اردن و شــهر عمان برگزار شــد. در ادامه به معرفی 

ــم. ــی می پردازی ــداد بین الملل ــن روی ــازی حاضــر در ای مختصــر ۱۶ ب

* چهارچرخ/ استودیو اردیبهشت؛

بــازی چهارچــرخ یــا 4Wheelers یکــی از نامزدهــای دومیــن دوره IMGA خاورمیانــه اســت 
کــه روی خودروهــای کوچــک اســباب بازی و جذابیــت آنهــا تمرکــز کــرده اســت. ســبک تلفیقی 
بــازی )مخلوطــی از ســبک مســابقه ای و نوبتــی( باعــث جذابیــت دوچنــدان آن می شــود. در ایــن 
ــد و ســپس در مســابقاتی  ــد ماشــین خــود را ســاخته و شخصی ســازی کن ــر می توان ــازی، کارب ب

آناین، با یک حــرف به رقابت بپردازد. 
زمانــی کــه رقابــت میــان دو کاربــر آناین آغــاز می شــود، اول نوبت بــه یکــی از آنها داده می شــود 
تا مســیر پیشــروی خود را مشــخص کند و تــا حدی به جلو برود، ســپس نوبــت به دیگــر کاربر داده 
ــی  ــی و ســبک تلفیق ــد پیشــروی این چنین ــا رون ــد؛ ب ــن کار را انجــام ده ــز ای ــا او نی ــود ت می ش
ــا یکدیگــر و ســپس به هــم ریختــن  ــازی، جذابیت هــای دیگــری چــون برخــورد دو ماشــین ب ب

مســیر عــادی پیشــروی در جــاده نیــز بــرای کاربــران به وجــود خواهــد آمــد.

* احیای جنگجویان باستانی/ آناشید گیمز
احیــای جنگجویــان باســتانی یــا Ancients Revival توســط اســتودیو آناشــید گیمز ســاخته 
شــده و در ســبک مبــارزه  نوبتــی دنبــال می شــود کــه کاربــران بازی هــای آنایــن را مــورد هــدف 

خــود قرار داده اســت.
ــان و شــخصیت های  ــان باســتانی تمرکــز خــود را روی نمایــش قهرمان ــای جنگجوی ــازی احی ب
مبــارز خــود می گــذارد کــه هــر کــدام دارای ســبک مبــارزه خــاص خــود و ویژگی هــای خــاص 
خــود هســتند. در ایــن بــازی، هــر مبــارز یــا جنگجــو می توانــد بــه موجــوی افســانه ای تبدیــل 

شــود و در مواقــع ضــروری یــا بحرانــی کمکــی بــرای کاربــر باشــد. 
در ایــن بازی، اگر کاربر عاقه مند به رقابت و نبرد باشــد، می تواند به صــورت آناین با تیم قهرمانان 
خــود بــا دیگــر کاربران بــه مبــارزه و رقابــت بپــردازد؛ امــا اگــر کســی می خواهد بــا دیگــر کاربران 
آنایــن به صورت عضوی از یک تیم بازی کند، چنین حالتی نیز در بــازی وجود دارد و هر مبارز و هر 

کاربــر، در نقشــی خــاص تحــت یــک تیــم قــرار می گیــرد و معماهــا و چالش هایــی را پشــت ســر 
می گــذارد.

* اطراف مریخ/ استودیو اپینو؛

بــازی اطــراف مریــخ یــا Around Mars نیــز یکــی دیگــر از ۱۶ بــازی نامــزد شــده ایرانــی 
اســت کــه توســط اســتودیو اپینــو ســاخته شــده و در ســبک بازی هــای تفننــی ارایــه شــده اســت. 
ــده  ــن ش ــانی معی ــنگ های کهکش ــا س ــیارک ها ی ــداد س ــت تع ــر می بایس ــازی کارب ــن ب در ای
را بــا قــدرت و ســرعتی کافــی بــه ســمت جــو مریــخ پرتــاب کنــد تــا ایــن اشــیای کهکشــانی 
ــخ و دیگــر اشــیا موجــود در مراحــل برخــورد  ــا مری ــخ شــناور شــوند و ب باموفقیــت در جــو مری
نکننــد. بــازی اطــراف مریــخ، در بخــش تک نفــره خــود بیــش از ۱00 مرحلــه جــای داده اســت و 

ــرار داده شــده اســت. ــازی ق ــز در ب همچنیــن حالت هــای بی نهایــت و دونفــره نی

* دلقک: تئاتر افسانه ای/ گیم اوریجینز؛

بــازی دلقــک: تئاتــر افســانه ای یــا Clown: Legendary Theater توســط گــروه 
ــر دلقکــی را  ــازی، کارب ــن ب ــازل ســاخته شــده و در ای ــز در ســبک پ ــم اوریجین بازی ســازی گی
روی صحنــه نمایــش می بینــد کــه پانتومیــم بــازی  می کنــد و حرکاتــی را ادا می کنــد تــا کاربــر 

ــازی می کنــد. ــد دلقــک چــه چیــزی را دارد ب حــدس بزن
ــار  ــروف درســت در کن ــدن ح ــازی دلقــک و چی ــد از تماشــای ب ــروف بع ــا انتخــاب ح ــر ب کارب
یکدیگــر، حدس خــود را اعام می کنــد و در بازی پیشــروی می کند. بــازی دلقک: تئاتر افســانه ای 
ــوع  ــای متن ــون لباس ه ــی چ ــای متفاوت ــد آیتم ه ــازی و خری ــازه ی شخصی س ــر اج ــه کارب ب

ــد. ــک را می ده ــرای دلق ب

* الیو تی وی تایکون/ اسید گرین گیمز و سورنا گیمز؛
بــازی الیو تی وی تایکــون یــا Live TV Tycoon کاربر را در نقش مدیر یک شــبکه تلویزیونی 

مهر گزارش می دهد؛

۱۶نماینده ایران در جشنواره جهانی بازیهای موبایلی
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قرار می دهد و درواقع در ســبک شبیه ســازی/ تفننی دنبال می شود. 
در ایــن بــازی، هــدف این اســت کــه کاربــر بــه عنــوان مدیــر یــک شــبکه تلویزیونــی، به بهترین 
نحــو امــور را اداره کنــد، برنامه بســازد و تــاش کنــد در رقابت تناتنگ بــا دیگر شــبکه ها و مدیران 

آنهــا تبدیــل بــه محبوب تریــن و ثروت مندتریــن شــبکه تلویزیونــی شــود. 
ــی  ــای متنوع ــد برنامه ه ــر می توان ــود دارد، کارب ــازی وج ــه در ب ــی ک ــای مختلف در بخش ه
بســازد و آن هــا را بــرای پخــش منظــم در روز بچینــد و زمان بنــدی کنــد، هــر چــه برنامه هــای 
بهتــری ســاخته شــود کــه موردپســند تماشــاگران و دیگــر کاربــران قــرار گیــرد، کاربــر پــاداش 
بیشــتری دریافــت می کنــد و می توانــد کیفیــت برنامه هــای خــود را بهبــود ببخشــد، اســتودیوی 

ضبــط را گســترش دهــد و تعــداد شــبکه های خــود را نیــز بیشــتر کنــد. 

* پسرخوانده / پاییزان گیم؛

ــم  ــزان گی ــتودیو پایی ــتراتژی توســط اس ــی/ اس ــارزه ای و نوبت ــازی پســرخوانده، در ســبک مب ب
ــت.  ــه اس ــن IMGA خاورمیان ــده دومی ــای برگزی ــر از بازی ه ــی دیگ ــده و یک ــاخته ش س

در ایــن بــازی، کاربــر از میــان شــخصیت های موجــود ســه نفــر را انتخــاب کــرده و یــک تیــم 
ــد  ــه کن ــد حمل ــار می توان ــم دوب ــد. هــر تی ــا دیگــر تیم هــا رقابــت کن ــا ب تشــکیل مــی دهــد ت
)به صــورت نوبتــی( و هــر شــخصیت نیــز ســه قابلیــت یــا حالــت حملــه دارد. بــازی پســرخوانده 
بــا تعداد و تنــوع باالی شــخصیت ها و قدرت هــای ویژه ی هر کــدام که تمــام آنها قابلیــت ارتقا نیز 

ــز می دهــد. ــم خــود را نی ــر اجــازه شخصی ســازی تی ــه کارب ــد، ب دارن

* پرسیتی/ ترند آن دیجیتال؛
ــبک  ــیتی، در س ــازی پرس ب
ــازنده  شبیه ســازی کاربر را س
و مدیــر یک شــهر باســتانی 
ــر  ــد و کارب ــران می کن در ای
تامین کننــده  می بایســت 
مــواد الزم بــرای زندگــی 
مــردم در شــهر خــود باشــد و 
ــت  ــا را مدیری ــی آنه به خوب
کنــد. کشــاورزی، ســاخت و 

ســاز، دام پــروری و دیگــر مــوارد همگــی در بازی پرســیتی می بایســت توســط کاربر اجــرا و مدیریت شــوند 
تــا ســطح تمــدن در بــازی ارتقــا یابــد و رقابــت کاربر بــا دیگــر کاربــران و ســازندگان شــهرها جذاب شــود.

* خروس جنگی/ مدریک؛ 

بــازی خروس جنگــی نیــز یکــی از بازی هــای نامــزد جشــنواره IMGA در خارمیانــه اســت کــه 
در ســبک مبــارزه ای توســط شــرکت مدریــک ســاخته شــده. 

ــش  ــد در بخ ــود می توان ــی خ ــروس جنگ ــازی خ ــد از شخصی س ــر بع ــازی، کارب ــن ب در ای
ــا دیگــر خروس هــا را پشــت ســر بگــذارد، و یــا می توانــد بــه  تک نفــره بــازی مراحــل مبــارزه ب

بخــش آناین رفته و بــا دیگر کاربــران به رقابــت بپردازد. 
الزم به ذکر اســت که این بازی در ســبک مبارزه ای متنهی به صورت نوبتی دنبال می شود، یعنی هر 
کاربــر حین مبــارزه، یک بار حملــه می کند و بار دیگــر دفاع، و این رونــد تا پایان مســابقه ادامه دارد. 
تنــوع شخصی ســازی و آیتم هــای در دســترس بــرای ایــن مهــم در بــازی بســیار زیــاد اســت و 

ــد. ــازی بپردازن ــه ب ــارز خــود ب ــا ایده آل تریــن مب ــران می تواننــد ب کارب

* شادو ریسر/ نوآ گیمز؛

ــن  ــزد برتری ــن دوره نام ــز در ای ــوآ گیم ــا Shadow Racer ســاخت ن ــازی شــادو ریســر ی ب
ــود.  ــال می ش ــابقه ای دنب ــبک مس ــه در س ــت ک ــده اس ــی ش ــازی موبایل ب

ــد و در مســابقات  ــود را انتخــاب کنن ــورد نظــر خ ــودرو م ــد خ ــران می توانن ــازی، کارب ــن ب در ای
آفایــن، بی نهایــت، دزد و پلیــس و رقابت های آناین شــرکت کنند تا پاداش و تجربه کســب کنند 
و بــه شخصی ســازی و قدرتمندتــر کــردن خــودروی خــود بپردازنــد. الزم ذکــر اســت کــه تنــوع 
جاده ها، آب و هوای مســیر مســابقات و تعداد و انواع خودروها در بازی Shadow Racer نیز در 

ــرار دارد. ــی ق ــد قابل قبول ح

* مزرعه بهاری/ مدریک؛
بــازی مزرعــه بهــاری یــا Spring Farm نیــز در ســبک شبیه ســازی توســط مدریــک ســاخته 
شــده کــه کاربــر را در نقــش کشــاورز و مالــک یــک مزرعــه قــرار می دهــد. در ایــن بــازی، کاربــر 
می بایســت بــا اداره امــور مزرعــه ماننــد کشــت، برداشــت، ســاخت و ســاز و... امتیــاز جمــع کنــد 

تــا در رقابــت بــا دیگــر کاربــران عقــب نیفتد. 
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ــازی می توانــد مزرعــه خــود را بیشــتر گســترش دهــد و امتیــازات خــود را نیــز  ــر در ایــن ب کارب
چندبرابــر کنــد. 

* فراگوسفند/ اپینو؛
بــازی فراگوســفند یــا Super Sheep یکــی دیگــر از بازی هــای ســاخته شــده توســط اپینــو 

اســت کــه نامــزد دومیــن IMGA در خاورمیانه شــده اســت. 
ایــن بــازی، در ســبک تفننــی ســاخته شــده کــه کاربــر می بایســت در آن از ســقوط و مــرگ یــک 
گوســفند جلوگیــری کنــد. گوســفند بعــد از شــروع بــازی توســط کاربــر از روی صخــره ای می پرد 
و کاربــر می بایســت بــا ضربــه زدن روی صفحــه تلفــن همــراه خــود زیــر پــای آن را پــر کنــد و به 

پیشــروی در بازی و کســب امتیــاز ادامــه دهد.

* بالیون/ لکسیپ گیمز؛
ــر می بایســت نمادهــا و موجــودات  ــازل اســت کــه کارب ــازی در ســبک پ ــازی بالیــون، یــک ب ب
شــبیه بــه هــم در صفحــه ای شــطرنجی را کنــار یکدیگــر بچینــد و امتیــاز بگیــرد. ایــن بــازی 
ــا دوســتان  ــر اجــازه می دهــد رکــورد خــود را ب ــه کارب توســط لکســیپ گیمــز ســاخته شــده و ب
خــود و دیگــر کاربــران به اشــتراک بگــذارد و بــا کســب امتیــاز بیشــتر و رکوردزنی هــای بیشــتر، 

ــردازد.  ــازی بپ ــران ب ــا دیگــر کارب به رقابــت ب

* قفس/ منتال استودیو؛

بــازی قفــس، در ســبک پلتفرمــر ســاخته شــده و داســتان رهایــی یــک ســنجاب از قفســی که در 
آن توســط یــک انســان اســیر شــده را روایــت می کنــد. 

ایــن بــازی توســط منتــال اســتودیو ســاخته شــده و کاربــر را ناجــی ســنجاب داســتان 
بــازی می کنــد تــا آن را از چالش هــا و موانــع روبرویــش بگذرانــد و آزادی اش را به ارمغــان 
ــا  ــان ها ی ــمن ها )انس ــا، دش ــد معماه ــس می توانن ــازی قف ــر در ب ــای راه کارب ــاورد. چالش ه بی

ــند. ــل باش ــل حم ــع قاب ــزرگ( و موان ــای ب حیوان ه

* بدو دهقان بدو/ تی توتم؛

 IMGA بـازی بـدو دهقان بـدو، یک بـازی پلتفرمـر و تفننی اسـت که میـان ۱۶ بـازی نامـزد در
ایـن دوره اسـت. بـدو دهقان بـدو، کاربـر را در نقـش ریزعلی قـرار می دهد کـه برای نجـات مردم 
روسـتایش کـه سـوار بـر قطار هسـتند، می بایسـت بـا قاطـر خـود مسـیری را بپیمایـد. کاربر طی 
پیشـروی در بـدو دهقان بـدو، با موانـع مختلفی روبرو می شـود کـه برای عبـور از آنها می بایسـت 
بپـرد یا سـرعت و محل سـقوطش روی زمین بعـد از پریدن را تنظیم کنـد. کاربر بـرای دوام آوردن 
در یـک مرحلـه، می بایسـت در راه خود روشـنایی را حفظ کند که توسـط گلوله های خورشـیدمانند 

ایـن اتفـاق می افتد.

* نبرد اساطیر/ تریکسمن استودیوز؛
ــازی نبــرد اســاطیر، در ســبک اســتراتژی توســط تریکســمن اســتودیوز ســاخته شــده کــه در  ب
ــرد  ــه نب ــی، ب ــطوره های ایران ــان و اس ــای قهرمان ــاب کارت ه ــا انتخ ــد ب ــر می توان آن کارب
ــای  ــی از کارت ه ــا تیم ــر ب ــاطیر، کارب ــرد اس ــازی نب ــردازد. در ب ــرای آن بپ ــه ریزی ب و نقش
اســطوره ها بــه نبــرد آنایــن بــا تیم هــا و قلعه هــای دیگــر کاربــران مــی رود. بــا تجربــه حمات و 
نبردهای بیشتر، امتیاز و تجربه کسب شده کاربر نیز بیشتر می شود می شود که می تواند از آنان برای 

بهبــود قــدرت اســطوره ها، قــدرت حملــه و دفاع خــود بهــره ببرد.

* نجات قلعه/ دریم رین؛
بـازی نجـات قلعـه، دنبالـه ای بـر بـازی سلحشـوران سـاخت تیم دریـم رین اسـت که در سـبک 
تیرانـدازی از دیـد سـوم شـخص سـاخته شـده و کاربـر را در نقـش آرش کمانگیـر قـرار می دهد. 
داسـتان بـازی روایت گـر حیلـه ی جدید اهریمـن اسـت کـه دروازه ای از دنیـای خـودش در دنیای 
اهـورا بـاز کـرده و به لشـکر خـود دسـتور داده تا بـه سـرزمین اهـورا حمله کننـد و کاربـر در نقش 
آرش کمانگیـر، محافـظ سـرزمین اهـورا، ظاهر می شـود تا بـا موجـودات اهریمنی مبـارزه کند. در 
نقـش آرش کمانگیـر، کاربر با هدف گیری دشـمنانی که از دور درحال پیشـروی هسـتند آنهـا را از 
پا درمـی آورد و امتیـاز دریافت می کنـد که درنهایـت تمامی این امتیـازات، برای بهبـود قدرت های 
آرش کمانگیـر قابل اسـتفاده هسـتند تا پیشـروی در بـازی و مراحل آن جذاب تر و آسـان تر شـود.

گیمرها هدف تبلیغاتچی ها!
کمپانــی ســازنده بازی هــای ویدیویــی و کامپیوتــری در نظــر دارد تــا بازیکنــان ایــن بازی هــا را 

در معــرض تبلیغــات در بیــن بــازی قــرار دهــد. 
بـه گـزارش نیویـورک پسـت، گفتـه شـده بازی هـای ویدیویی که بـه عنـوان ورزش به رسـمیت 
شـناخته شـدند، از سـال ۲0۲4 وارد بازی هـای المپیک می شـوند. اکنون یکی از مردان پشـت این 

بازی هـا قصـد دارد کـه از تبلیغـات در این زمینـه به عنـوان یک گنج بهـره بگیرد. 
ــرای  ــی ب ــامل الب ــه ش ــک ک ــی المپی ــه بین الملل ــرای کمیت ــران ب ــی از البی گ ــد اوون، یک ت
ــرای گســترش صنعــت تبلیغــات  ویدیــو گیم هــا هــم می شــود، اکنــون در جســتجوی راهــی ب

در بازی هــا اســت.
 اوون کمپانـی  PlayAPI را راه انـدازی کرده کـه اطاعات بازیکنان گیم هـا را جمع آوری می کند 
و آن هـا را در اختیـار آگهی دهنـدگان می گـذارد تا آنها بـه اهداف تبلیغـات بدل شـوند. او به عنوان 
نخسـتین چهـره ای کـه می خواهـد از ورزش هـای الکترونیـک پـول دربیـاورد، گفتـه اسـت ایـن 
کمپانـی توافقی بیـن پلتفرم ها و ناشـران بازی هاسـت- که به قول خـود او؛ به شـیوه ای مبتکرانه، 

و خیلـی موفقیت آمیـز می توانـد صنعـت چندیـن میلیـارد دالری تبلیغـات بازی ها را پیـش ببرد.

ــت. وی  ــت، احمقانه اس ــتفاده اس ــورد اس ــات م ــرای تبلیغ ــون ب ــه اکن ــی ک ــد راه او می گوی
ــا  ــاه بخــرد ت ــک م ــرای ی ــی« را ب ــن کــه کوکاکــوال همــه »کال آف دیوت ــا ای ــد: مث می افزای
ــت ۷.۸  ــا ظرفی ــی ب ــازی، تجارت ــات در ب ــت. تبلیغ ــه اس ــی بی خردان ــد، خیل ــرده باش ــغ ک تبلی

ــت. ــرده اس ــد ک ــر رش ــا ۱00 براب ــال ۲00۶ تقریب ــه نســبت س ــه ب ــارد دالر اســت ک میلی
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ــای رایانه ای بازیه

»بــازی نهنــگ آبــی« ایــن روزهــا در حالــی در ذهــن بســیاری 
ــدا  ــاک« را پی ــده »واقعــی« و »خطرن ــک پدی ــگاه ی ــا جای از م
کــرده کــه اساســا وجــود خارجــی نــدارد و شــهرت آن ناشــی از 

یــک جوســازی رســانه ای اســت!
ــه  ــات در میان ــر ارتباط ــی وزی ــان درحال ــنبه ۲ آب ــب دوش ش
ــگ  ــرد »نهن ــام ک ــاً اع ــر صراحت ــبکه خب ــی در ش گفتگوی
ــی ای در  ــچ قربان ــش هی ــن چال ــت« و »ای ــازی نیس ــی ب آب
ــه  ــب برنام ــل و در قال ــاعت قب ــد س ــه چن ــته« ک ــران نداش ای
ــانه  ــان رس ــید«، مخاطب ــاال خورش ــی »ح ــد صبحگاه پربازدی
ملــی بــا جزئیاتــی بــه ظاهــر دقیــق در جریــان »تبعــات نصب 
و اســتفاده« از ایــن »بــازی« قــرار گرفتنــد و حتــی بــا پخــش 
ــیدپور  ــا رش ــازی،   رض ــن ب ــگ ای ــوی آبی رن ــری از لوگ تصوی
مجــری برنامــه از والدیــن ایرانــی خواســت نســبت بــه نصــب 
ــاس  ــان حس ــراه نوجوانان ش ــن هم ــر تلف ــازی« ب ــن »ب ای
ــور  ــانه کش ــمی ترین رس ــف مخاطــب رس ــاال تکلی ــند! ح باش

ــت؟  چیس
ــت  ــوی اس ــه ای از ج ــا نمون ــد، تنه ــاره ش ــه آن اش ــه ب آنچ
ــاه اســت فضــای رســانه های رســمی و  ــک م ــش از ی ــه بی ک
غیررســمی کشــور را اشــغال کــرده اســت. ماجــرای »نهنــگ 
آبــی« از نمونه هــای جالــب بــرای بررســی تأثیرگــذاری 
رســانه ها در فراگیــری یــک بــاور اســت. بــاور بــه وجــود یــک 
»تهدیــد« فــارغ از اینکــه آیــا ابــزار تحقــق آن وجــود خارجــی 
ــا الزم  ــی ام ــن بررس ــه ای ــن ب ــل از پرداخت ــر! قب ــا خی دارد ی

ــت؟ ــی« چیس ــگ آب ــت »نهن ــم واقعی ــت بدانی اس

یک مرور؛ داستان از کجا شروع شد؟
ــردی  ــور ف ــا حض ــه ای ب ــد دقیق ــاه چن ــوی کوت ــک ویدئ ی
ــا ادبیــات کارشناســان فضــای مجــازی،   اقــدام  ــام کــه ب گمن
ــام  ــه ن ــاک« ب ــازی خطرن ــک »ب ــاره ی ــاگری« درب ــه »افش ب
»نهنــگ ســفید« می کــرد،   در فضــای مجــازی منتشــر شــد. 
ویدئویــی کــه تصاویــری تکان دهنــده از یــک خودکشــی بــه 
ــود و  ــده ب ــه ش ــه آن ضمیم ــم ب ــاع ه ــدن از ارتف واســطه پری

ــود.  ــرده ب ــر ک ــد براب ــذاری آن را چن ــا تأثیرگ طبیعت
ایــن ویدئــو بــه همــان ســرعت کــه کاربــران فضــای مجــازی 
را متوجــه خــود کــرد، برخــی کارشناســان رســانه و بازی هــای 
ــنجی آن  ــه صحت س ــا ب ــرد ت ــکاو ک ــم کنج ــه ای را ه رایان
بپردازنــد. زمــان زیــادی الزم نبــود کــه مشــخص شــود 
ــدس  ــی ح ــدارد و برخ ــی ن ــود خارج ــفید« وج ــگ س »نهن
ــور  ــاال منظ ــه احتم ــت ک ــمت رف ــن س ــه ای ــا ب و گمان ه
ــی  ــش قدیم ــان چال ــرا هشــداردهنده هم ــوی ظاه ــن ویدئ ای

ــت.  ــی« اس ــگ آب »نهن
چالشــی کــه وجــه تســمیه آن هــم اقــدام دســته جمعی 
در  خــود  کــردن  گرفتــار  بــرای  نهنگ هــا  از  گونــه ای 
ــا  ــب اینکــه ب ــود. جال ــا خودکشــی ب شــن های ســاحل و نهایت
اندکــی جســتجوی بیشــتر مشــخص شــد تصاویــر خودکشــی 
ضمیمــه شــده بــه ویدئــو نیــز ربطــی بــه »نهنــگ آبی« نــدارد 
و مربــوط بــه حادثــه ای دیگــر بــوده اســت. ویدئــوی مشــکوک 
ــگاران  ــت خبرن ــه دس ــنجی ها ب ــج صحت س ــل از نتای ــا قب ام
رســانه ملــی رســید و پخــش گزارشــی داغ مســتند بــر همیــن 
ــدار  ــوج هش ــری ۲0:30 م ــش خب ــکوک در بخ ــوی مش ویدئ
ــمیت  ــی« را رس ــگ آب ــاک نهن ــازی خطرن ــه »ب ــبت ب نس
ــم  ــری ه ــایت های خب ــمی و س ــای رس ــید. روزنامه ه بخش
بــرای بازنمانــدن از غافلــه پرداختــن بــه ایــن پدیــده احتمــاال 
جــذاب، دســت بــه تولیــد محتــوا و انتشــار آنالیزهایــی دربــاره 

ــد.  ــاک« زدن ــازی خطرن ــن »ب ــات ای جزئی
کار تــا جایــی پیــش رفــت کــه برخــی کانال هــای غیررســمی 
ــگ  ــازی »نهن ــه ب ــات 50 مرحل ــازی از جزئی ــای مج در فض
ــر ایــن  ــد و 50 دســتوری کــه کارب آبــی« هــم رونمایــی کردن

ــی  ــه دســتور نهای ــا ب ــی داد ت ــد انجــام م ــه گام بای ــازی گام ب ب
ــی »خودکشــی« برســد هــم رســانه ای شــد. یعن

توضیحاتی که شنیده نشد
ــن  ــاره ای ــزارش درب ــل و گ ــار و تحلی ــم اخب ــه الی حج در الب
ــن مرجــع  ــر کســی توضیحــات تخصصی تری ــا کمت ــده ام پدی
در ایــن حــوزه یعنــی بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای را جــدی 

گرفــت. 
ــن  ــل ای ــی مدیرعام ــن کریمی قدوس ــدا حس ــه ابت ــا ک آنج
ــی  ــا اعــام کــرد نهنــگ آب ــاد در نشســتی خبــری صراحت بنی
یــک بــازی نیســت بلکــه چالشــی قدیمــی مربــوط بــه کشــور 
روســیه اســت و ربطــی بــه ایــران هــم نــدارد. از ســوی دیگــر 
ــایبری  ــم س ــگیری از جرائ ــخیص و پیش ــز تش ــس مرک رئی
پلیــس فتــا ناجــا هــم در توضیحاتــی اعام کــرد: خوشــبختانه 
ــر و  ــی از تصاوی ــته و برخ ــی نداش ــران قربان ــازی در ای ــن ب ای
فیلم هایــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد و بــه ایــن بــازی در 

ــدارد. ــران منتســب، شــده اســت صحــت ن ای
ــات  ــا اقدام ــر  ی ــورهای دیگ ــه کش ــوط ب ــر مرب ــن تصاوی ای
دیگــری اســت کــه بــه ایــن بــازی مرتبــط نبــوده و بــه اشــتباه 
ــن همــه  ــا ای ــی نســبت داده شــده اســت. ب ــران ایران ــه کارب ب
امــا جــو »نهنــگ آبــی« رســانه ها را بلعیــد و کار تاجایــی بــاال 
ــل  ــازی« در داخ ــن »ب ــن ای ــایعه قربانی گرفت ــه ش ــت ک گرف

ــد.  کشــور در فضــای مجــازی پیچی
شــایعه ای کــه هیــچ چیــز به انــدازه اعــام رســمی یــک نهــاد 
ــرای  ــد؛ ماج ــترده کن ــه آن را گس ــی نمی توانســت دامن انتظام
خودکشــی دو دختــر نوجــوان اصفهانــی و اعــام پلیــس 
ــر از  ــوان متأث ــن دو نوج ــدام ای ــه اق ــر اینک ــان مبنی ب اصفه
»اســتفاده آن هــا از بــازی نهنــگ آبــی« بــوده اســت، پرونــده 

ــرد.  ــازه ای ک ــاز ت ــده را وارد ف ــن پدی ای
ــه  ــوج اولی ــن از م ــه گرفت ــا فاصل ــی ب ــه گوی ــانه هایی ک رس
هشــدار و آسیب شناســی »بــازی نهنــگ آبــی«، جذابیــت ایــن 
ــازه ای  ــه ت ــاال بهان ــتند، ح ــده می دانس ــگ ش ــوژه را کم رن س
بــرای پرداختــن بــه آن پیــدا کردنــد و بازهــم ایــن کلیــدواژه به 
ــدا کــرد.  ــی راه پی صفحــات روزنامه هــا و برنامه هــای تلویزیون

ــه یــک واقعــه تلــخ! ــار مســتند ب این ب
ــای  ــی بازی ه ــاد مل ــه بنی ــد ک ــور ش ــدر ش ــار آنق آش این ب
ــکان  ــن رد ام ــرد و ضم ــادر ک ــه ای ص ــما بیانی ــه ای رس رایان
ــی«  ــگ آب ــا »نهن ــوان ب ــر نوج ــی دو دخت ــاب خودکش انتس
باردیگــر تأکیــد کــرد کــه ایــن پدیــده یــک »بــازی« نیســت.

نکتــه ای کــه وزیــر ارتباطــات هــم در برنامــه زنــده شــبکه خبر 
بــر آن تأکیــد کــرد و همزمــان خبــر داد؛ »مطابــق پیگیریهــا از 
پلیــس فتــا، خودکشــی دو نوجــوان اصفهانــی ارتباطــی بــا این 
چالــش نداشــت.« تــا شــاید پایانــی باشــد بــر جــو کاذبــی کــه 

حتــی رســانه ملــی هــم از آن مصــون نمانــد!

با واقعیت »نهنگ آبی« آشنا شوید
ــازی نیســت  ــا ب ــی« اساس ــگ آب ــه »نهن ــول اینک ــس از قب پ
ــل  ــزار قاب ــا نرم اف ــن و ی ــک اپلیکش ــاوت از ی ــی متف و ماهیت
نصــب بــر تلفــن همــراه دارد احتمــاال جدی تریــن ســوال ایــن 
اســت کــه واقعیــت دربــاره ایــن پدیــده چیســت؟ برای رســیده 
بــه جــواب ایــن ســوال ســراغ پژوهشــگری رفتیــم کــه از زمان 
ــه ها و  ــاره ریش ــی درب ــانه ای تحقیقات ــان رس ــن جری ــاز ای آغ

ابعــاد ایــن پدیــده داشــته اســت. 
ــد ســالی  ــه چن ــی اســت ک ــی صابونچــی پژوهشــگر جوان عل
اســت بــا مدیریــت مرکــز فرهنگــی »آرماگــدون« بــه صــورت 
ــی تحقیــق  ــر روی مباحــث و پدیده هــای آخرالزمان متمرکــز ب
ــع  ــه تب ــرگرمی و ب ــا س ــد و طبیعت ــام می ده ــش انج و پژوه
صنعــت گیــم هــم ســهمی در ایــن پژوهش هــا داشــته اســت. 
ــگام طــرح موضــوع  ــه ای هن ــن کارشــناس بازی هــای رایان ای
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــو ب ــام گفتگ ــرای انج ــی« ب ــگ آب »نهن
ــازی«  ــا »ب ــه اساس ــد ک ــت می کن ــده ای صحب ــاره پدی درب
نیســت و ربطــی هــم بــه صنعــت گیــم نــدارد، گفت: براســاس 
اطاعــات موجــود، داســتان نهنــگ آبــی زمانــی آغــاز شــد که 
ــک  ــی را در ی ــیه چالش ــی در روس ــجوی روانشناس ــک دانش ی

شــبکه اجتماعــی طراحــی کــرد. 
ایــن دانشــجو در مقــام ادمیــن یــک کانــال، دســتوراتی را برای 
ــاس  ــه براس ــت ک ــتراک می گذاش ــه اش ــا ب ــران و اعض کارب
آن هــا بایــد اعضــا اقــدام بــه کارهایــی ماننــد طراحــی نهنــگ 

مهر گزارش می دهد؛

چگونه وارد بازی »نهنگ آبی« شدیم؟
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ــای رایانه ای بازیه

ــد.  ــدن خــود می کردن ــر ب ــغ ب ــا تی ب
ــه  ــتورات را ب ــن دس ــر انجــام ای ــته تصاوی ــم می خواس ــد ه بع
صــورت خصوصــی بــرای او ارســال کننــد تــا دســتورات بعدی 
صــادر شــود. در ایــن فرآینــد ادمیــن بــا ایده هایــی مانند تســلط 
ــرار  ــود ق ــلط خ ــت تس ــا را تح ــران، آن ه ــن کارب ــر لوکیش ب
ــد را  ــاع بلن ــرش از ارتف ــان پ ــی داده و دســت آخــر هــم فرم م

ــت.  ــرده اس ــادر می ک ص
ــن  ــن اســت کــه در ای صابونچــی ادامــه می دهــد: واقعیــت ای
چالــش هــم کســی کــه دســتورات را صــادر می کــرده و هــم 
ــر  ــه  فک ــد، ب ــتورات می رفتن ــرای دس ــال اج ــه به دنب ــا ک آن ه
ــه  ــا 4۹ مرحل ــه ت ــردی ک ــا ف ــد و طبیعت ــود بوده ان ــات خ اثب
ــخت  ــش س ــاید برای ــام داده ش ــی را انج ــای محیرالعقول کاره
نباشــد کــه در مرحلــه آخــر دســت بــه خودکشــی بزنــد. ایــن 
تمــام اطاعــی اســت کــه از اصــل پدیــده وجــود دارد و حتــی 
در نمونــه روســی آن هــم اطــاع دقیقــی دربــاره اینکــه واقعــا 

ــت. ــت نیس ــت در دس ــی داشته اس ــداد قربان ــه تع چ

ورود با تأخیر صداوسیما؛ تحریک یا اقناع!
ــم  ــازی ه ــای مج ــده در فض ــن پدی ــاب ای ــاره بازت وی درب
ــه باعــث شــد  ــا ک ــن بازتاب ه ــه مهــم در ای ــح داد: نکت توضی
ــود از  ــر موج ــه تصاوی ــود ک ــن ب ــود ای ــر ش ــم فراگی بســیار ه
ــه  ــم ب ــی ه ــا ربط ــه الزام ــی ک ــای خودکش ــی صحنه ه برخ
ــای  ــی« در فض ــگ آب ــم »نهن ــه اس ــت ب ــده نداش ــن پدی ای
مجــازی منتشــر شــد و طبیعــا ایــن ذهنیــت بــه وجــود آمــد که 

ــت. ــادی اس ــان زی ــن قربانی ــال گرفت ــده در ح ــن پدی ای
صابونچــی دربــاره اینکــه از نظــر ســخت افزاری آیــا مخاطبــان 
ــد  ــی بای ــن خاص ــا اپلیکش ــزار و ی ــی« از نرم اف ــگ آب »نهن
ــت،  ــه نیس ــا اینگون ــد: اص ــم می گوی ــد ه ــتفاده می کردن اس
ــب یــک  ــده در قال ــا یــک ای نقطــه شــروع ایــن چالــش صرف
ــی  ــیاری از کانال های ــل بس ــت. مث ــوده اس ــازی ب ــال مج کان
ــن  ــانی تلف ــای اطاع رس ــم در ابزاره ــروز ه ــن ام ــه همی ک
ــن  ــا ای ــی زود ب ــم خیل ــیه ه ــت روس ــد و دول ــراه فعال ان هم

ــرد.  ــه ک ــده مقابل پدی
ایــن کارشــناس فرهنگــی می گویــد: اصلی تریــن آســیب 
ــده ای  ــر هــر پدی ــن اســت کــه متأســفانه در ســال های اخی ای
بــه ســرعت در فضــای رســانه ای پروبــال پیــدا می کنــد و بــه 
ــاب  ــیع بازت ــی وس ــل کاغ، در حجم ــک کاغ، چه ــده ی قاع
ــم  ــیما ه ــت ورود صداوس ــا کیفی ــن فض ــد. در ای ــدا می کن پی
عاوه بــر اینکــه خیلــی دیــر بــود، بــه صورتــی بــود کــه بیــش 

از اقناع کنندگــی، تحریک کننــده بــود! 
اگــر در همــان گزارش هــای اولیــه رســانه ملــی ســراغ 
کارشناســان بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای می رفــت و 
ــازی«  ــده »ب ــن پدی ــا ای ــه اساس ــد ک ــام می کردن ــا اع آن ه
نیســت و مهمتــر از آن ربطــی بــه ایــران نــدارد، شــاید 
تأثیرگــذاری بیشــتری می داشــت امــا متأســفانه پیــش از ایــن 
ورود، پدیــده »نهنــگ آبــی« در فضــای مجــازی شــهرت پیــدا 
ــاره آن منتشــر و موجــب هــراس  ــط درب کــرد و اطاعــات غل

خانواده هــا شــد.

»چالــش نهنــگ آبــی« امــکان قربانــی گرفتــن در 
ایــران را نــدارد

ــن  ــری ای ــکان فراگی ــاره ام ــه مهمــی درب ــه نکت صابونچــی ب
ــده  ــن پدی ــا ای ــد: حتم ــاره می کن ــم اش ــران ه ــش در ای چال
ــه  ــل مشــخص،   اول اینک ــه دو دلی ــته ب ــوذ نداش ــران نف در ای
ــا ادمیــن ایــن چالــش بایــد عضــو آن شــبکه  ــرای ارتبــاط ب ب

اجتماعــی روســی شــویم و آن شــبکه خــاص در ایــران فعــال 
نیســت و از ســامانه عرضــه نرم افزارهــای تلفــن همــراه هــم 

حــذف شــده اســت. 
بــر فــرض هــم کــه کســی می توانســته عضــو ایــن شــبکه و 
آن کانــال خــاص شــود،   بــرای ارتبــاط بــا ادمیــن بایــد زبــان 
ــی ایــن  ــر از همــه اینکــه زمان ــه! جالب ت ــاد می گرفت روســی ی
ــه دســت شــد، کــه اساســا ادمیــن  ــران دســت ب خبرهــا در ای
ــکان  ــود و ام ــس روســیه دســتگیر شــده ب ــی توســط پلی اصل

عضوگیــری جدیــد نداشــته اســت. 
ــای  ــد فض ــان می ده ــا نش ــه این ه ــد: هم ــه می ده وی ادام
ــو کاذب  ــک ج ــی« ی ــگ آب ــده »نهن ــون پدی ــانه ای پیرام رس
ــی دو  ــده خودکش ــاره پرون ــفانه درب ــه متأس ــت ک ــوده اس ب
نوجــوان در اصفهــان شــاید نمونــه ای از بازتاب هــای آن 
بودیــم. وقتــی کانــال و ادمینــی وجــود نداشــته طبیعتــا ایــن دو 
نوجــوان امــکان اســتفاده واقعــی از آن را نداشــته اند امــا شــاید 
ــام در  ــن ن ــود،   از ای ــردن خ ــرح ک ــون مط ــی همچ ــه دالیل ب

ــد.  ــتفاده کردن ــود اس ــی خ ــل صوت فای
صابونچــی در ادامــه مباحــث خــود، فراتــر از مصــداق »نهنــگ 
آبــی« رفتــه و می گویــد: آســیب اصلــی در اجتمــاع تأثیرپذیری 
بیــش از انــدازه جوانــان و نوجوانــان از فضــای مجــازی اســت. 
ــتفاده  ــزان اس ــاره می ــا درب ــان م ــا کارشناس ــه باره ــرادی ک ای
نوجوانــان و حتــی کــودکان از ابزارهــای ارتباطــی ماننــد تلفــن 

همــراه و شــبکه های اجتماعــی ناظــر بــر همیــن تأثیرپذیــری 
ــت  ــده اس ــث ش ــه باع ــدی ک ــت. فرآِین ــدازه اس ــش از ان بی
ــردم شــود.  ــات م ــه مرجــع اطاع ــل ب فضــای مجــازی تبدی
ــه  ــت ک ــب اس ــک وج ــق ی ــه عم ــوس ب ــان اقیان ــن هم ای

ــراه دارد. ــه هم ــیاری را ب ــیب های بس ــا آس طبیعت

مراقب نهنگ های قالبی داخلی باشیم
ایــن کارشــناس آینده پژوهــی در حــوزه فرهنــگ معتقــد اســت: 
عــدم اعتمــاد بــه فضــای مجــازی نیــاز بــه فرهنگســازی دارد. 
ــه  ــن توصی ــم ای ــود ه ــی خ ــای دین ــا در گزاره ه ــه م کمااینک
ــدن آن  ــد ش ــب ناپدی ــل، موج ــر باط ــرک ذک ــه ت ــم ک را داری
می شــود. پــس چــه بهتــر کــه بــا همیــن نــگاه دینــی بدانیــم 
هــر آنچــه در فضــای مجــازی بــه دســت مان می رســد 

ــت شــود. اشــتباه و دروغ اســت، مگــر آنکــه خافــش ثاب
صابونچــی باردیگــر بــا ابــراز تأســف از فضــای کاذب رســانه ای 
ــد  ــم هرچن ــوش نکنی ــد: فرام ــی می گوی ــگ  آب ــون نهن پیرام
ــا  ــته ام ــی نداش ــا مصــداق بیرون ــه اینج ــا ب ــتان ت اصــل داس
امــروز بســتر سوءاســتفاده بســیار فراهــم اســت و بعیــد نیســت 
ــرادی  ــور اف ــود در کش ــازی موج ــبکه های مج ــن ش در همی
بخواهنــد بــا سوأســتفاده از شــهرت رســانه ای »نهنــگ آبــی« 

ــد.  ــی بگیرن ــد و قربانیان ــدازی کنن ــی را راه ان کانال های
متأســفانه بــه دلیــل اشــتباه رســانه ای مــا زمینــه ایــن 
سوءاســتفاده  امــروز فراهــم اســت و بایــد نســبت بــه آن 
ــی همــان هشــداری اســت  ــه پایان ــن نکت هوشــیار باشــیم. ای
ــر  ــه اخی ــم در بیانی ــه ای ه ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل ــه بنی ک
ــانه ای  ــواری رس ــرد و نوشــت؛ »موج س ــاره ک ــه آن اش ــود ب خ
در ایــن زمینــه خطرنــاک بــوده و ممکــن اســت ســودجویانی با 
کپی بــرداری از مراحــل نهنــگ آبــی، چالش هــای مشــابهی را 

ــد.« ــی کنن ــرده و بحران آفرین ــدازی ک ــور راه ان در کش

در انتظار گزارش های تکمیلی...
ــی« و  ــگ آب ــده »نهن ــاره پدی ــا درب ــن واقعیت ه ــارغ از ای ف
ــات  ــن موضوع ــه ای ــانه ای ب ــت رس ــه در پرداخ ــه ای ک تجرب
و پدیده هــای مشــابه به دســت آوردیــم، نبایــد فرامــوش 
ــری  ــرد دیگ ــزارش می توانســت رویک ــن گ ــه کل ای ــم ک کنی
هــم داشــته باشــد؛ رویکــری مبتنی بــر جامعه شناســی و 

رفتارشناســی. 
»نهنــگ آبــی« یــک بهانــه اســت؛ چــه واقعــی و چــه کاذب، 
مهمتریــن نکتــه دربــاره جریــان اخیــر پرداختــن به بســترهای 

ــن دســت در جامعــه اســت. ــی از ای پذیــرش پدیده های
برخـاف ابهـام دربـاره ماهیـت »نهنـگ آبـی« خودکشـی دو 
دختـر نوجوانی اصفهانـی واقعیتی اسـت که پیـش روی ما قرار 
دارد و قابـل نادیـده گرفتن هم نیسـت. روزگذشـته و همزمان با 
یادداشـت ها و مطالبی کـه در رد صحت ماجـرای نهنگ آبی در 
فضـای مجازی دسـت به دسـت می شـد، برخی با جسـتجو در 
فروشـگاه های مجـازی فـروش نرم افـزار، نمونه هایـی داخلی از 
بازی هایـی را فهرسـت کردنـد، کـه پایـه و اسـاس آن انتقـام و 

خشـونت است. 
ــغ  ــد روز از عرضــه،   بال ــر از چن ــا در کمت ــن بازی ه یکــی از ای
ــد  ــران نصــب شــده اســت و بعی ــار از ســوی کارب ــر 5 هزارب ب
نیســت بــا فراگیرتــر شــدن هشــدار نســبت بــه اســتفاده از آن، 
ــیم!  ــش باش ــودی کاربران ــیر صع ــان معکــوس س ــاهد جری ش
ــه  ــاز ب ــه آن نی ــن ب ــه پرداخت ــت ک ــی اس ــا واقعیت های این ه

ــری دارد.  ــی دیگ ــای تکمیل گزارش ه
ــه جــای  ــد کلیدواژه هــای آن ب گزارش هایــی کــه احتمــاال بای
ــگ  ــا »نهن ــه ای« و ی ــای رایان ــون »بازی ه ــی همچ مصادیق
ــع فرهنگــی« و  ــر همچــون »صنای ــی کان ت ــی« گزاره های آب

یــا »ســبک زندگــی« باشــد.
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ــای رایانه ای بازیه

ــرای سیاســت گذاری  ــه گاه ب ــن تکی ــار اصلی تری پژوهــش و آم
ــن  ــوت در ای ــف و ق ــاً ضع ــت و طبیعت ــوزه ای اس ــر ح در ه
بخــش، تأثیــری مســتقیم بــر کیفیــت عملکــرد تصمیم ســازان 

ــان خواهــد داشــت.  و مجری
ــی  ــروز برخ ــه ام ــت ک ــت اس ــن واقعی ــل همی ــه دلی ــاید ب ش
وضعیــت  آنالیــز  و  آسیب شناســی  بــرای  صاحب نظــران 
ــه ای  ــر نکت ــش از ه ــش و بی ــه ای پی ــای رایان ــت بازی ه صنع
بــر فضــای پرابهــام حاکــم بــرای ایــن فرآینــد عرضــه و تقاضا 

ــد.  ــد می کنن ــران تأکی در ای
صنعــت گیــم اگرچــه صنعتــی جــوان و نوپــا به ویــژه در قیــاس 
بــا دیگــر زیرشــاخه های صنایــع فرهنگــی در ایــران محســوب 
می شــود امــا شــتاب پیشــرفت و فراگیــری ایــن صنعــت چــه 
در زمینــه کیفیــت تولیــدات و چــه از منظــر دامنــه مخاطبــان، 

وضعیــت ویــژه ای را بــرای آن رقــم زده اســت. 
ــدازی و  ــا اهمیــت راه ان ــاه کافــی اســت ت ــن مقدمــه کوت همی
تمرکــز مرکــزی بــر حــوزه پژوهــش میدانــی و ابهام زدایــی از 
ایــن بــازار عیــان شــود. »دایــرک« به عنــوان بــازوی پژوهشــی 
ــت  ــاه ۱3۹4 فعالی ــه ای از تیرم ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل بنی
ــال، در  ــت دو س ــس از گذش ــرده و پ ــاز ک ــود را آغ ــمی خ رس
ــه بررســی دســتاوردها و برنامه هــای ایــن مرکــز  میزگــردی ب

پرداخته ایــم. 
ــی  ــاد مل ــش بنی ــر پژوه ــینی مدی ــیدمحمدعلی سیدحس س
بازی هــای رایانــه ای، حامــد نصیــری، معــاون توســعه 
کســب وکار دایــرک و فرزانــه شــریفی، مســئول اطاع رســانی 
و امــور بین الملــل کنفرانــس تحقیقــات بازیهــای دیجیتــال در 
ایــن میزگــرد حضــور داشــتند. در ادامــه بخــش نخســت ایــن 
ــوان  ــینی به عن ــات سیدحس ــت توضیح ــا محوری ــرد را ب میزگ
مدیــر مرکــز تحقیقــات بازی هــای دیجیتال)دایــرک( پیرامــون 
ــای  ــوزه بازی ه ــاری در ح ــی و آم ــت پژوهش ــت فعالی اهمی

رایانــه ای، می خوانیــد.

|| در مواجهـه بـا بـازار بازی هـای رایانه ای کشـور 
برداشـت اولیـه ایـن اسـت کـه مـا بـا فضایـی 
پرابهـام مواجهیـم شـناخت جامعـی از ایـن بـازار 
نداریـم. یعنـی پیـش از اذعان بـه ضعف یـا قوت، 
دچـار جهلیـم نسـبت بـه ایـن بـازار. چقـدر ایـن 

می دانیـد؟ را صحیـح  برداشـت 
سیدحســینی: اگــر بخواهیــم نســبت بــه صنایع دیگــر فعال 
در کشــور بخواهیــم قضاوتــی داشــته باشــیم،   به خصــوص بــه 
ــه ای  ــای رایان ــرم بازی ه ــه نظ ــرگرمی، ب ــع س ــبت صنای نس
ــر  ــات جلوت ــار و اطاع ــاظ آم ــه لح ــا ب ــیاری از زمینه ه در بس

اســت. البتــه نســبت بــه ســه تــا چهــار ســال پیــش. 
ولــی اگــر بخواهیــم خودمــان را بــا کشــورهای دیگــر صاحــب 
صنعــت گیــم مقایســه کنیــم، از آنجایــی کــه اساســاً در تمــام 
ــته ایم،  ــا نداش ــه بازی ه ــتی ب ــگاه درس ــا ن ــال ها م ــن س ای
ــال ها اســت در  ــه س ــا کشــورهایی ک ــاس ب ــم. در قی عقب تری
حــوزه بازی هــای رایانــه ای فعــال هســتند و صاحــب صنعــت 
محســوب می شــوند، حتمــاً از نظــر صحــت و جامعیــت داده هــا 
ــا  ــاً ب ــم صرف ــه ه ــن مقایس ــه همی ــتیم. البت ــر هس عقب ت
کشــورهای پیشــرفته اســت و در مقایســه بــا برخی کشــورهای 

منطقــه ماننــد ترکیــه بازهــم مــا پیــش هســتیم.
ــه  ــد و عرض ــازار تولی ــل ب ــرای تحلی ــه ب ــور ترکی ــن کش همی
خــود از داده هــای شــرکت نیــوزو کــه یــک شــرکت 
ــا را  ــن داده ه ــا ای ــا م ــد ام ــتفاده می کن ــت اس ــی اس بین الملل

خودمــان تولیــد می کنیــم. 
ــرای درک  ــیاری ب ــای بس ــا راه ه ــت م ــن واقعی ــار ای در کن
تحــوالت صنعــت گیــم در کشــور داریــم. بایــد داده هــا را بــه 
ســمت منابــع ثبتــی ســوق بدهیــم و بتوانیــم از تحلیــل منابــع 

ــیم.  ــد برس ــات جدی ــه اطاع ــود، ب موج
در مجمــوع بــا توجــه بــه اینکــه مــا ســال های ســال در ایــن 
حــوزه گویــی در اتاقــی تاریــک قــرار داشــتیم، امــروز داده هــا 
ــرد  ــر کارک ــم کــه عاوه ب ــار داری ــه ای در اختی و اطاعــات پای
ــتفاده  ــورد اس ــد م ــای دانشــگاهی می توان ــوزه پژوهش ه در ح
ــرار  ــت گذاران ق ــازان و سیاس ــا، بازی س ــازار بازی ه ــاالن ب فع

بگیــرد و ایــن اتفــاق مبارکــی اســت.

|| یعنـی به رغـم تعـدد مراکـز آماری و نظرسـنجی 
در کشـور، تـا پیـش از آغـاز بـه کار دایـرک، هیـچ 
پژوهشـی و پایشـی با موضوع بازی هـای رایانه ای 
بـرای ایـن قبیـل مصارف کـه بـه آن اشـاره کردید 

صـورت نگرفتـه بود؟
ــه  ــازار ک ــات ب ــز نظرســنجی و تحقیق ــینی:  مراک سیدحس

ــه ای  ــای رایان ــر روی بازی ه ــش از آن به طــور خــاص ب ــا پی ت
ــته اند.  ــم کاری نداش ــروز ه ــه ام ــا ب ــد و ت ــرده بودن کاری نک
ایــن در حالــی اســت کــه کنســول ها و ســخت افزارهای 
مرتبــط بــا بازی هــای رایانــه ای بــازار بســیار خوبــی در 
کشــور دارد امــا مراکــز تحقیقاتــی ســراغ آن نرفته انــد چراکــه 

ــت.  ــر اس ــوزه هزینه ب ــن ح ــات در ای تحقیق
ــودم،  ــرا ب ــده در اس ــه بن ــی ک ــا زمان ــز ام ــن مراک ــر از ای غی
ــبت  ــه نس ــه ب ــه البت ــتیم ک ــوزه داش ــن ح ــش در ای دو پژوه
گزارش هــای بعــدی دایــرک خام تــر بــود. ســال ۸۹ مــا 
ــا همــکاری ایســپا در کلیــه مراکــز اســتان های  پیمایشــی را ب
کشــور اجــرا کردیــم. ســال ۹۲ همیــن پژوهــش را بــا همکاری 
مرکــز تحقیقــات صداوســیما تکــرار کردیــم و این ّبــار روســتاها 

ــم.  ــر گرفتی ــم در نظ ــه را ه ــهرهای تابع و ش
ــا پژوهشــی کــه دایــرک در ســال  تفــاوت ایــن دو پژوهــش ب
ــرم  ۹4 انجــام داد و کار جامعــی هــم شــد، از نظــر پختگــی ف
پرســش نامه ها و جمعیــت آمــاری بــود. ایــن یعنــی مــا در بنیــاد 
ایــن تجربه هــا را داشــتیم و بــا افتتــاح دایــرک تــاش داریــم 

ــار تکــرار کنیــم. ایــن پیمایــش ملــی را هــر دو ســال یک ب

||  ایـن بـازه زمانی دو سـاله بـرای رصـد وضعیت 
بـازار بازی هـا و بـه روز کـردن اطالعـات چقـدر بر 

اسـتاندارد جهانـی منطبق اسـت؟
سیدحســینی: ایــن زمان بنــدی ارتبــاط مســتقیم بــا میــزان 
تحــوالت ایــن صنعــت در کشــورهای مختلــف دارد. صنعــت 
گیــم در کشــور مــا هنــوز خیلــی دچــار تحــوالت بنیادیــن در 

ــت... ــاه نیس ــی کوت ــای زمان بازه ه

||حتی در بازار مصرف؟
سیدحســینی: بلــه. حتــی در بــازار مصــرف ســرعت تحــوالت 
ــال  ــر دو س ــوان ه ــل می ت ــن دلی ــه همی ــت و ب ــاال نیس ب
ــورهای  ــام داد. در کش ــاری را انج ــنجش آم ــن س ــار ای یک ب
ــن  ــار ای ــی پیشــرفته هــم معمــواًل هــر یــک ســال یک ب خیل

آمارگیــری انجــام می شــود. 
ــد هــم  ــی دارن ــن حــوزه درآمدزای برخــی مؤسســاتی کــه از ای
ــه  ــه ارائ ــدام ب ــی اق ــورت فصل ــت به ص ــریع ترین حال در س
ــًا  ــا اص ــا ام ــه م ــورهای منطق ــد. در کش ــزارش می کنن گ
ــاید  ــار ش ــال یک ب ــد س ــر چن ــاً ه ــت و بعض ــه نیس این گون
چنیــن گزارش هــای آمــاری منتشــر شــود. بــا ایــن مختصــات 
ــه و  ــرای ارائ ــاله ب ــخص دو س ــدی مش ــا زمان بن ــه م اینک
ــتاندارد  ــت اس ــک وضعی ــم، ی ــر گرفته ای ــار در نظ ــار آم انتش

ــت.  اس
البتــه توجــه داشــته باشــید کــه پیمایــش و ارائــه آمــار صرفــًا 
یکــی از مأموریت هــا و کارهایــی اســت کــه در دایــرک 
ــاش  ــع ت ــد و توزی ــای تولی ــا در حوزه ه ــرد. م صــورت می گی
ــا از  ــم ام ــتخراج کنی ــی را اس ــی دقیق ــای ثبت ــم داده ه کرده ای
ــک  ــع، ی ــر صنای ــد دیگ ــران مانن ــم در ای ــازار گی ــه ب ــا ک آنج
ــفانه  ــی )و متأس ــش غیرقانون ــک بخ ــی دارد و ی ــش قانون بخ
ــی  ــه بخــش قانون ــی ب ــا زور بخــش غیرقانون ــازار بازی ه در ب
می چربــد!(، نمی توانیــم بــه ایــن داده هــای ثبتــی اکتفــا 
کنیــم. بــه همیــن دلیــل برنامه هــای دیگــری در نظــر 
ــی  ــای موبایل ــوزه بازی ه ــوص در ح ــه به خص ــم ک گرفته ای
کــه مصرف کننــده بیشــتری هــم دارد، بتوانیــم داده هــا 

ــم. ــتخراج کنی ــی اس دیجیتال
ــتور کار  ــع در دس ــورت جام ــه به ص ــت ک ــه ای اس ــن برنام ای
ــرک دو  ــای دای ــا فعالیت ه ــن برنامه ریزی ه ــارغ از ای ــم. ف داری
بخــش کلــی دارد، یکــی شــناخت مختصــات بــازار کــه ســعی 
ــوزه  ــن ح ــع در ای ــاری مرج ــز آم ــک مرک ــوان ی ــم به عن داری

شــناخته  شــویم. 

کارشناسان دایرک در میزگرد مهر مطرح کردند؛
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ــای رایانه ای بازیه

بخــش دیگــر هــم تمرکــز بــر تقویــت پژوهش هــای 
دانشــگاهی مرتبــط اســت.

چنیــن ســرفصلی مرتبــط بــا بازی هــای   ||
ــران  ــه ای اساســاً در سیســتم دانشــگاهی ای رایان

ــت؟ ــده اس ــف ش تعری
ــک رشــته دانشــگاهی  ــا ی ــروز اگرچــه م ــینی: ام سیدحس
ــای  ــوزه بازی ه ــه ح ــتقیم ب ــاط مس ــا ارتب ــوی و منســجم ب ق
دیجیتــال در نظــام دانشــگاهی کشــور نداریــم اما خوشــبختانه 
در حوزه هــای میان رشــته ای شــاهد فعالیــت تعــداد قابــل 
توجهــی پژوهشــگر در دانشــگاه های مختلــف کشــور هســتیم 

کــه روی ایــن مبحــث مشــغول فعالیــت هســتند. 
نکتــه اینجــا اســت کــه ایــن پژوهشــگران به صــورت 
ــک شــبکه  ــه ی ــل ب ــوز تبدی ــد و هن ــت  می کنن ــده فعالی پراکن
ــه  ــن اســت ک ــرک ای ــا در دای ــاش م منســجم نشــده اند و ت
بــا رونق ّبخشــی بــه مطالعــات دانشــگاهی بتوانیــم بــه ســمت 
شبکه ســازی و هم افزایــی در ایــن حــوزه حرکــت کنیــم. 
ــازی  ــه »ب ــتیم ک ــت هس ــن واقعی ــن ای ــا انداخت ــال ج به دنب

ــت.«  ــدی اس ــی ج موضوع
ــه لحــاظ اقتصــادی و هــم  ــه لحــاظ فرهنگــی، هــم ب هــم ب
ــم کــه در  ــده ای جــدی مواجهی ــا پدی ــا ب ــری م ــه لحــاظ هن ب
ــا  ــتیم و م ــوژی هس ــای تکنول ــر روی مرزه ــت ب ــال حرک ح
ــم.  ــا بیندازی ــده را در کشــور ج ــن پدی ــت ای ــم اهمی می خواهی
ــت  ــانه اس ــک رس ــازی ی ــه ب ــا ک ــا از آنج ــر این ه ــاف ب مض
و در تقســیم بندی رســانه های آینــده در کنــار پدیده هــای 
ــانه های  ــروه رس ــی در گ ــبکه های اجتماع ــد ش ــری مانن دیگ
ــام  ــا در مق ــه م ــی دارد ک ــرد،   قابلیت های ــرار می گی ــد ق جدی
ــم  ــعی  می کنی ــور س ــوزه در کش ــن ح ــی ای ــی پژوهش متول

ــم. ــه آن بکنی ــایرین را متوج س

ــد  ــر می کنی ــات فک ــن توضیح ــه ای ــه ب ــا توج || ب
بازی هــای  بــازار  از  امــروز تصویــر دقیقــی 

ــد؟ ــار داری ــور، در اختی ــال کش دیجیت
سیدحســینی:تصویر دقیــق نداریــم بــه دالیــل مختلــف که 
تنهــا یکــی از ایــن دالیــل همــان ســهم بازارهــای غیرقانونــی 
ــا  ــاز دارد. ب ــی نی ــه بســیار باالی اســت کــه رصــد آن هــا هزین
ایــن وجــود امــروز بــه انــدازه ای اطاعــات داریــم کــه از نظــر 
ــرل  ــا را کنت ــع بازی ه ــد و توزی ــد تولی ــم فرآین ــرف بتوانی مص
ــه در برخــی زیربخش هــای  ــم ک ــی هــم داری ــم. اطاعات کنی
ــنجی  ــل صحت س ــت و قاب ــق اس ــیار دقی ــع بس ــد و توزی تولی
هســت. امــا به طــور خــاص در بخــش تولیــد مــا بــا مشــکاتی 

مواجــه هســتیم. 
ــی  ــچ صنف ــوزه هی ــن ح ــا در ای ــه م ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــتند  ــال هس ــه فع ــن زمین ــه در ای ــرکت هایی ک ــم و ش نداری
ــا  ــا عناوینــی غیــر از عناویــن مســتقیم مرتبــط ب ــاً ب هــم غالب

بازی هــای رایانــه ای ثبــت شــده اند. 
تیم هــای  بازی ســازی،  فعــاالن  بیشــتر  ایــن  عاوه بــر 
بازی ســاز هســتند کــه هیــچ جــا ثبــت نشــده و طبیعتــاً بــرای 
ــتخراج  ــا و اس ــد. احص ــت نکرده ان ــم دریاف ــوز ه ــت مج فعالی
آمارهــای مرتبــط بــا فعالیــت ایــن گــروه طبیعتــاً با دشــواری ها 
و چالش هــای جــدی مواجــه بودیــم. بــا ایــن وجــود هــم امروز 
ــم در  ــا را ه ــن گروه ه ــات ای ــی اطاع ــل قبول ــد قاب ــا ح ت

ــم. ــار داری اختی

ــدر  ــد چق ــف کردی ــه توصی ــی ک ــن وضعیت || ای
ــد در  ــر می رس ــه نظ ــت؟ ب ــران اس ــص ای مخت
ــت  ــزان فعالی ــن می ــا ای ــم ب ــر ه ــورهای دیگ کش
غیررســمی مواجــه باشــیم و تــا حــدودی ماهیــت 

ایــن صنعــت اینگونــه اســت کــه مثــالً چهارنفــر 
در یــک خانــه بتواننــد جمــع شــوند و یــک بــازی 

ــازند. بس
بازی ســازی  دنیــا  جــای  همــه  سیدحســینی:در 
تخصص هــای مختلــف دارد و اینگونــه نیســت کــه یــک نفــر 
ــازی بســازد. امــا  مهــم ایــن اســت کــه همــه  ــد یــک ب بتوان
فعــاالن در تخصص هــای مختلــف بازی ســازی به عنــوان 
ــوب  ــغل محس ــان ش ــوند و حرفه ش ــناخته می ش ــاغل ش ش

می شــود. 
یعنــی حتــی اگــر به صــورت پاره وقــت هــم کســی بــرای ایــن 
ــود  ــوب می ش ــغل محس ــوان ش ــذارد به عن ــت می گ ــوزه وق ح
ــد شــود  ــای شــغلی و بیمــه ای هــم بهره من ــد از مزای و می توان
و اینگونــه نیســت کــه فــردی بــدون هیــچ حقــوق و مزایــای 
قانونــی صرفــاً به دنبــال ایــن باشــد کــه یــک بــازی بســازد و 

اگــر شــد آن را منتشــر هــم بکنــد!

|| مــا ایــن عقبــه حمایتــی را نداریــم و بــه همیــن 
ــم  ــه چش ــتر ب ــا بیش ــی فعالیت ه ــل پراکندگ دلی

می آیــد...
سیدحسینی:بله. دقیقاً همین طور است.

احتمــاالً اگــر گــروه بازی ســازی بخواهــد فعالیــت 
ــتری  ــکالت بیش ــا مش ــد ب ــمی بکن ــود را رس خ
مواجــه می شــود و ترجیــح می دهــد بی خیــال 

ــود! ــم بش ــی ه ــای احتمال حمایت ه
سیدحســینی: بهتریــن بازی هــای موبایلــی مــا کــه 
ــوند  ــناخته می ش ــروش ش ــوالت پرف ــوان محص ــروز به عن ام
غالبــاً محصــول همیــن جنــس کارهــای تیمــی هســتند. ایــن 
ــاره فرآینــد تولیــد بازی هــای در ایــران به صــورت  اشــکال درب

ــود دارد.  ــدی وج ج
در حــوزه توزیــع هــم مــا بــا یــک دوگانگــی و حتــی 
چندگانگــی مواجهیــم. در کنــار توزیــع فیزیکــی بازی هــا 
ــه به نوعــی شــاهد انحصــار  ــم ک ــال را داری ــع دیجیت ــا توزی م
توزیــع دیجیتــال هســتیم. در توزیــع فیزیکــی هــم ما ســازوکار 

مویرگــی و حساب شــده ای نداریــم!   
شــاید بتــوان تعبیــر توزیــع چریکــی را بــرای ایــن مدلــی کــه 
در ایــران شــاهد هســتیم بــه کار بــرد. در ایــن شــرایط مــا بــه 
ــن هرچــه  ــا تخمی ــم ب ــی هســتیم کــه بتوانی ــال روش های دنب
ــت  ــه دس ــا را ب ــن بخش ه ــا ای ــط ب ــای مرتب ــر آماره دقیق ت

ــم.  بیاوری

|| بــا همیــن توضیحــات می توانیــم اذعــان کنیــم 
کــه وضعیت صنعــت گیــم در ایــران یــک وضعیت 
ــی  ــه گوی ــی ک اســتثنائی و خــاص اســت؛ وضعیت
ــالش  ــت. ت ــفاف نیس ــزا در آن ش ــک از اج هیچ ی
ــل  ــل تحلی ــای قاب ــار و داده ه ــرای اســتخراج آم ب
ــج  ــه نتای ــد ب ــدر می توان ــی چق ــن وضعیت در چنی
واقعــی منتهــی شــود و فکــر نمی کنیــد حالــت آب 

ــد!؟ ــدا می کن ــدن پی ــاون کوبی در ه
نصیــری: اگــر امــروز ۲0 یــا 30 کشــور در دنیــا داریــم کــه در 
صنعــت گیــم حرفــی بــرای گفتــن دارنــد و در نمایشــگاه های 
ــان  ــن می ــاً شــاهد حضورشــان هســتیم، در ای ــی غالب بین الملل
صنعــت ایــران به ظاهــر کوچــک اســت امــا در منطقــه 
حتمــاً جــزو کشــورهای مدعــی هســتیم و در مــواردی حتــی 

ــت.  ــه اس ــد ترکی ــوری مانن ــر از کش ــان پیش ت تولیدم
پــس اگــر مــا شــاهد بازگشــت ســرمایه و ســود اقتصــادی در 
ایــن بــازار نیســتیم، مشــکل جــای دیگــری اســت و نمی تــوان 
توانایــی تولیــد در کشــور را زیــر ســؤال بــرد. در میــان همیــن 

ــد،    ــد دارن ــوزه تولی ــن ح ــم در ای ــه گفتی ــوری ک ۲0، 30 کش
شــاید ۱0 کشــور هــم نباشــند کــه کار آمــاری در ایــن زمینــه 

داشــته باشــند.
نکتــه مهــم امــا خصوصیــت مــردم خاورمیانــه به خصــوص در 
کشــور مــا اســت کــه عاقــه ای بــه ارائــه اطاعــات نداریــم. 
ــه همیــن دلیــل  ــو اســت و ب ــرای مــا تاب افشــای اطاعــات ب
ــار  ــتخراج آم ــرای اس ــازمانی ب ــه س ــه در ترکی ــم اینک به رغ
ــان  ــال خودش ــرکت های فع ــا ش ــدارد ام ــود ن ــا وج فعالیت ه
به صــورت رســمی منتشــر  را  فعالیت هــای خــود  آمــار 

ــت.  ــه نیس ــران اینگون ــا در ای ــد ام می کنن
ایــن فرهنــگ در کشــورهای دیگــر وجــود دارد کــه در صــورت 
ارائــه صحیــح اطاعــات، خــود مــا هــم می توانیــم از گــردش 
اطاعــات ســایرین ســود ببریــم و بــه همیــن دلیــل غالبــاً بــا 
ــی  ــه حت ــا در خاورمیان فضــای روشــن تری مواجــه هســتند. م
در صنایــع دیگــر، احســاس می کنیــم افشــای اطاعــات 

ــاک اســت. خطرن
ــه انتخــاب  ــم ک ــوش نکنی ــم اصــواًل فرام ــر ه از طــرف دیگ
میــان اصالــت دادن بــه قهرمانــان ملــی و وابســته بــه حکومت 
بــرای توســعه صنعتــی )مثــل تجربــه کشــورهای ژاپــن و کره( 
ــت  ــه حاکمی ــه تیم هــای مســتقل و غیروابســته ب ــا توجــه ب ی
ماننــد تجربــه اســتارت آپ ها در اروپــا و آمریــکا، یــک مجادلــه 
ــوان  ــی نمی ت ــت و به راحت ــران اس ــان صاحب نظ ــدی می ج

دربــاره آن حکــم قطعــی صــادر کــرد. 
در عیــن حــال بایــد توجــه داشــته باشــیم درســت اســت کــه 
ــت در  ــال فعالی ــتقل در ح ــای مس ــورها گروه ه ــی کش در برخ
ــن گروه هــای مســتقل   ــا همی عرصــه بازی ســازی هســتند ام
ــور  ــند. در کش ــد باش ــا بهره من ــل حمایت ه ــد از حداق ــم بای ه

ــدارد. ــود ن ــرد وج ــن دو رویک ــک از ای ــا هیچ ی م
ــد  ــه بتوانن ــم ک ــی داری ــد مل ــزرگ و توانمن ــه شــرکت های ب ن
نقــش آن قهرمانــان ملــی در حــوزه صنعــت را ایفــا کننــد و نــه 
ــه  ــی حضــور همه جانب شــرکت های مســتقل و کوچــک توانای
ــدی  ــی  و توانمن ــای فن ــا تیم ه ــد. ی ــا را دارن ــازار باِزی ه در ب
ــم کــه در عرصــه انتشــار دچــار مشــکل جــدی هســتند  داری

و یــا بالعکــس. 
ــز  ــه مرک ــی ک ــار و اطاعات ــی، آم ــای مبهم ــن فض در چنی
دایــرک ارائــه می کنــد، اصلی تریــن دســتاوردش اثبــات 
همیــن ابهــام اســت. اصــًا خجالــت نمی کشــیم کــه در جایــی 
رســماً اعــام کنیــم کــه چنیــن داده هایــی را در اختیــار نداریم. 
ــان نقاطــی اســت  ــت، هم ــور پیشــرفت صنع ــاً نقطــه ک اتفاق
کــه امــکان اســتخراج آمــار دقیــق وجــود نــدارد. بــرای همیــن 
صراحتــاً اعــام می کنیــم مــا آمــار شــرکت های ثبتــی فعــال 
ــار داریــم امــا هیــچ آمــار دقیقــی  در حــوزه بازی هــا را در اختی
ــان  ــه در اختیارم ــن زمین ــال در ای ــتقل فع ــای مس از گروه ه

نیســت.

|| راهکارتان برای خروج از شرایط چیست؟
ــات  ــزرگ و اقدام ــای ب ــال راهکاره ــد به دنب ــری: بای نصی
نهــادی کان بــرای عبــور از ایــن شــرایط برویــم. بایــد ایــن 

تیم هــای ســامان دهی شــوند.
ــد  ــا بای ــوند ی ــد ش ــود قدرتمن ــد خ ــا بای ــک ی ــای کوچ تیم ه
ــرکت های  ــه ش ــه ب ــرد ک ــرار بگی ــان ق ــش روی ش ــی پی راه
بــزرگ و باقــدرت بپیوندنــد. شــاید بــد نباشــد بدانیــد در صنعت 
ــی  ــرکت های کوچک ــاح ش ــاهد افتت ــی ش ــان حت ــم جه گی
ــزرگ  ــای ب ــه غول ه ــتن ب ــرای پیوس ــاز ب ــه از آغ ــتیم ک هس

ــد.  ــه کار می کنن ــاز ب آغ
 VR یــک شــرکت کوچــک بــا تمرکــز بــر تکنولــوژی
ــًا  ــد و اص ــاز می کن ــود را آغ ــت خ ــازی( فعالی ــت مج )واقعی
ــه  ــاری عرض ــورت تج ــازار به ص ــد آن را در ب ــم نمی خواه ه
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ــرکت های  ــار ش ــود را در اختی ــی خ ــول فن ــه محص ــد، بلک کن
ــمت  ــن س ــه ای ــد ب ــران بای ــد. در ای ــرار می ده ــر ق بزرگ ت
حرکــت کنیــم. بــرای رســیدن بــه ایــن نقطــه هــم بــد نیســت 
کــه روی نقــاط مبهــم اطاعاتــی و آمــاری خــود مانــور دهیــم 

ــار نقــص هســتیم. ــه کجــا دچ ــم ک و بدانی

|| اتفاقــاً برخــی از همیــن زاویــه نــگاه می گوینــد 
ــم،  ــم نداری ــت گی ــران صنع ــه در ای ــا ک ازآنج
ــرای اســتخراج  ــه هزینــه کــردن ب لزومــی هــم ب
ــز در ایــن  ــچ چی ــار نیســت چــرا کــه هی داده و آم

ــت! ــی نیس ــا قطع فض
نصیری:مــن نگاهــم عکــس ایــن اســت. مــن می گویــم بــا 
ــه  ــم ب اشــراف آمــاری و دقــت در جمــع آوری داده هــا می توانی

شــناخت خــود از فضــای حاکــم کمــک کنیــم. 
واقعیــت ایــن اســت کــه مــا امــروز حتــی اگــر صنعــت بــازی 
ــور  ــازی در کش ــدی ب ــازار ج ــک ب ــاً ی ــیم، قطع ــته باش نداش
داریــم. بــازار به عنــوان یکــی از حلقه هــا و شــاخص های 
شــکل گیری صنعــت در کشــور مــا وجــود دارد و همیــن 
ــد.  ــکل ده ــود ش ــع خ ــم به تب ــاخه ها را ه ــر ش ــد دیگ می توان
ــن  ــرای نســبت ای ــم ب ــه می توانی ــتیم ک ــا هس ــن وســط م ای

باشــیم. زیرشــاخه ها تعیین کننــده 

ــم  ــت گی ــران صنع ــا در ای ــه م ــاره اینک ــینی: درب سیدحس
داریــم یــا خیــر، اســتدالل رایــج ایــن اســت کــه اگــر صنعــت 
نداریــم، پــس کار در ایــن حــوزه را رهــا کنیــم. به زعــم مــن اما 
مــا هرچنــد صنعــت گیــم در کشــور نداریــم امــا قطعــاً ظرفیت 

ــم.  ــار داری آن را در اختی
در تمــام ایــن ســال ها شــاهد بوده ایــم کــه تیم هــای 
ــف  ــاط مختل ــی در نق ــچ حمایت ــدون هی ــوان ب ــازی ج بازی س
کشــور در حــال شــکل گیری هســتند و بعضــاً محصوالتــی را 
ــازار هــم بســیار موفــق اســت. ایــن  ــه می کننــد، کــه در ب ارائ
ــت و پتانســیل موجــود در کشــور اســت.  ــای ظرفی ــاً معن دقیق
ــدارد و  ــه ن ــن زمین ــت خاصــی در ای ــچ دخال ــت هی ــی دول وقت
در عیــن حــال شــاهد رشــد ایــن گروه هــا هســتیم یعنــی ایــن 

اســتعداد در کشــور موجــود اســت.
ــوزه  ــن ح ــار در ای ــردآوری داده و آم ــراغ گ ــد س ــرا بای ــا چ ام
ــن  ــرج عجی ــی هرج وم ــا نوع ــاز ب ــزی در آغ ــر چی ــم؟ ه بروی
اســت، امــروز وقتــی بــه انســان های اولیــه هــم فکــر 
می کنیــد همه چیــز در اطــراف آن هــا هرج ومــرج داشــته 
ــرای شــناخت الگوهــا  ــی کــه ســرنخ هایی ب ــی زمان اســت. ول
ــن  ــد، ای ــه می رس ــک منظوم ــه ی ــد،   آرام آرام ب ــدا می کن پی
ــت  ــه صنع ــوی اولی ــد الگ ــا می توان ــوزه بازی ه ــه در ح منظوم

ــد.  ــران باش ــم ای گی
ــت  ــاز اس ــیاری پول س ــرای بس ــروز ب ــن ام ــه همی ــی ک الگوی
ــل  ــور کام ــود، به ط ــازی نب ــن پول س ــر ای ــد اگ ــک نکنی و ش
شــاهد تعطیلــی ایــن حــوزه در کشــور بودیــم. به خصــوص کــه 
ــازار صنعــت گیــم در کشــور مــا هشــداری  ــه ب ــگاه غالــب ب ن
ــاً نکتــه هــم اینجاســت کــه پول ســازی  و منفــی اســت. اتفاق
در ایــن بــازار از جنــس داللــی هــم نیســت و کامــًا از جنــس 

ــق اســتعدادها اســت... ــد و خل تولی

ــاً«  ــه »صرف ــت ک ــن اس ــان ای ــه منظورت || البت
ــردش  ــم گ ــه حج ــر! وگرن ــت دیگ ــی نیس دالل
ــی  ــل چشم پوش ــازار قاب ــن ب ــا در ای ــی دالل ه مال

ــت! نیس
ــا در  ــردازم. ام ــم می پ ــش ه ــن بخ ــه ای ــینی: ب سیدحس
ــن صنعــت در کشــور حتمــاً پول ســازی از  ــده ای دورنمــای آین
جنــس تولیــد اســت. به خصــوص کــه تمرکــز بــازار مــا بیشــتر 
ــوط  ــال اســت و داللی هــا بیشــتر مرب ــر روی عرضــه دیجیت ب

بــه بــازار عرضــه فیزیکــی اســت. 
ــد کــه ایــن جنــس  ــوان در دورنمــا دی ــه همیــن دلیــل می ت ب
داللی هــا هــم در کشــور ضعیــف خواهــد شــد و آنچــه قــوت 
ــد و درآمــد از  ــد تولی ــد همیــن فرآین ــرار می مان ــرد و برق می گی

بــازار واقعــی اســت. 
بــه تعبیــری بــا راه انــدازی دایــرک مــا به دنبــال ســاخت آینــده 
صنعــت بازی هــا در کشــور هســتیم، به جــای آنکــه بخواهیــم 
ــد  ــه پیش آم ــه هرچ ــش ب ــد در واکن ــا بع ــم و ت ــر بمانی منتظ

بخواهیــم بــرای خــود تعییــن تکلیــف کنیــم.

ــزوم و  ــه اینجــا در ل ــا ب ــی کــه ت ــارغ از مباحث || ف
امــکان بررســی آمــاری وضعیــت بازی هــای 
رایانــه ای در ایــران مطــرح شــد، عالقمنــدم بدانم 
ــه  ــی ک ــه پژوهش های ــتند ب ــما و مس ــگاه ش از ن
ــده   ــه داشــته اید، پدی ــن زمین ــروز در ای ــه ام ــا ب ت
بازی هــای رایانــه ای در ایــران بیشــتر یــک 

ــی؟ ــا فرهنگ ــت و ی ــادی اس ــده اقتص پدی
ــد وجهــی  ــده ای چن ــده پدی ــن پدی ــا ای ــینی: حتم سیدحس
اســت و هــر بخــش از جامعــه بــا یکــی از ایــن وجــوه درگیــر 
ــی  ــد، عــده ای دالل ــد و عرضه ان اســت. گروهــی مشــغول تولی
می کننــد و عــده ای هــم مصرف کننــده و متأثــر از ایــن 

ــتند.  ــوالت هس محص
از ایــن نظــر حتمــا بــرای خانواده هــا بیشــتر جنبــه ســرگرمی 
و فرهنگــی اولویــت دارد و بــرای تولیدکننــدگان مباحــث 
ــروز کــدام  ــن اســت کــه ام ــا اگــر ســوال تان ای اقتصــادی. ام

ــه  ــخ، وج ــا پاس ــت، حتم ــب اس ــازار غال ــت ب ــه در کلی وج
ــن  ــی در ای ــش مال ــودی چرخ ــیر صع ــت. س ــادی اس اقتص

ــت.  ــهود اس ــیار مش ــت بس صنع
درآمــدی کــه بازی هــای رایانــه ای بــرای کشــور بخواهــد بــه 
همــراه داشــته باشــد، شــاید در قیــاس بــا صنعتــی ماننــد نفت، 
حکــم مقایســه منظومــه شمســی بــا کهکشــان راه شــیری را 
داشــته باشــد، امــا نکتــه مهــم دربــاره ایــن بــازار شــتاب رشــد 
اســت. شــتابی کــه شــاید مهمتریــن دلیــل آن ســهل الوصول 
ــن  ــادرات در ای ــی ص ــه و حت ــی، عرض ــد دسترس ــد فرآین بودن
صنعــت اســت کــه بــرای تولیــد هــم نیــاز بــه منابــع هنگفــت 

ــدارد.  و عجیــب ن
ایــن مهمتریــن ویژگــی صنعــت بازی هــای ایــران اســت کــه 
ــداق دارد.  ــم مص ــا ه ــی بازی ه ــت جهان ــاره صنع ــه درب البت
ویژگــی ایــن صنعــت در دنیــا وابســتگی آن بــه صنایــع دیگــر 
ماننــد تبلیغــات اســت. براســاس گزارشــی کــه مکنــزی در این 
ــازار  ــد در ب ــه اول رشــد درآم ــه منتشــر کــرده اســت، رتب زمین
ــوده اســت.  ــال ب ــه بازی هــای دیجیت ــوط ب ــات هــم مرب تبلیغ

ایــن نشــان  دهنــده ظرفیــت ایــن صنعــت اســت.

|| غیــر از ایــن نمونــه ای کــه اشــاره کردیــد 
اساســاً داده هــای آمــاری بــازار بازی هــای ایــران 
چقــدر متناســب بــا آمارهــای جهانــی اســت؟ مثاًل 
ــازان از  ــور بازی س ــران عب ــروز نگ ــا ام ــه م اینک
ــخصی  ــای ش ــرای کامپیوتره ــول ب ــد محص تولی
ــن  ــتیم، ای ــی هس ــای موبایل ــمت بازی ه ــه س ب
ــت  ــران موضوعی ــارج از ای ــدر در خ ــی چق نگران

دارد؟
ــد  ــی می ده ــا گواه ــا، آماره ــای دنی ــه ج ــری: در هم نصی
ــل و مجمــوع درآمدهــای حاصــل از آن  ــرخ رشــد موبای کــه ن
ــورم دیگــر  ــه نســبت دو پلتف ــال، ب ــازار بازی هــای دیجیت در ب
)کامپیوترهــای شــخصی و کنســول های بــازی( بســیار بیشــتر 
اســت. بــه ایــن نکتــه هــم توجــه داشــته باشــید کــه برخــاف 
ــود را  ــازار، خ ــی در ب ــول و پی س ــورم کنس ــل، دو پلتف موبای
ــه  ــران یکدیگــر را ب ــه تعبیــری کارب رقیــب هــم می داننــد و ب
ســمت خــود فرامی خواننــد امــا موبایــل انقابــی را رقــم زده و 
باعــث شــده مخاطبــان تــازه ای بــه ایــن بــازار افــزوده شــود.

ــل  ــه واســطه موبای ــرادی ب ــران و هــم در جهــان اف هــم در ای
مشــتری بــازی شــده اند کــه پیــش از ایــن شــاید وقــت بــرای 

ــتند.  ــرگرمی نمی گذاش ــن س ای
ــا  ــا ب ــازار م ــه ب ــی ک ــا تفاوت ــباهت ها ام ــن ش ــود ای ــا وج ب
بازارهــای جهــان دارد ایــن اســت کــه به رغــم ســیر صعــودی 
پی ســی  بازی هــای  موبایلــی،  بازی هــای  درآمدزایــی 

ــای رایانه ای بازیه
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ــرایط  ــا ش ــا ام ــور م ــد. در کش ــری دارن ــود باالت ــان س همچن
ــت... ــاوت اس متف

ــران  ــی در ای ــای موبایل ــد بازی ه ــه و تولی || عرض
ــی  ــولی و پی س ــدات کنس ــازار تولی ــدت ب به ش
را تحت تأثیــر قــرار داده و بــه مــرز تعطیلــی 

ــت... ــانده اس رس
ــون  ــه چ ــم ک ــه بگویی ــد اینگون ــر باش ــاید بهت ــری: ش نصی
پی ســی شکســت خــورد، موبایــل بــه میــدان آمــد و 
ــم عرضــه  ــه نیســت کــه بگویی اینقــدر ســهم گرفــت. اینگون
بازی هــای  بــازار  تعطیلــی  باعــث  موبایلــی  بازی هــای 

پی ســی بــوده اســت...

ــه  ــاره مقایس ــرا درب ــه اخی ــی ک ــینی: در گزارش سیدحس
مصــرف بــازار بازی هــا در ایــران بــا کشــورهای دیگــر منتشــر 
ــه ایــن نکتــه اشــاره شــده اســت کــه در ســه قــاره  کردیــم ب
ــرف  ــوی مص ــرف و الگ ــوع مص ــترالیا ن ــا و اس ــکا، اروپ آمری

ــران اســت.  ــازار ای ــا ب ــاوت ب ــا متف کام
ــه  ــر س ــران در ه ــداد کارب ــا و تع ــاره درآمده ــه ق ــن س در ای
ــران  ــا در ای ــا متناســب اســت ام ــازی تقریب پلتفــورم عرضــه ب
ــای  ــد بازی ه ــت. درآم ــب اس ــدت نامتناس ــا به ش ــن بازاره ای
موبایلــی بــاال و بازی هــای کنســولی بســیار پاییــن اســت. ایــن 
بی تناســبی مختــص ایــران هــم نیســت و بــد نیســت بدانیــد 
ــای  ــار و نموداره ــه آم ــتند ب ــم مس ــن ه ــد چی ــوری مانن کش

ــا دارد. ــرایطی مشــابه م منتشــر شــده، ش

|| ایـن بی تناسـبی ارتباطـی با ایـن واقعیـت ندارد 
کـه اصلی تریـن و مهمتریـن بازی هـای پی سـی 
و کنسـول در ایـران بـه صـورت قاچاق و بـا قیمت 
غیرواقعـی عرضـه می شـود و بازار رسـمی نـدارد؟

ــی نیســت امــا  ــه تک عامل ــا ایــن نکت سیدحســینی: طبیعت
ــت  ــث کپی رای ــن بح ــی آن همی ــل اصل ــی از عوام ــا یک حتم

ــت  ــر رعای ــم از نظ ــن ه ــازار چی ــه ب ــوص ک ــه خص ــت. ب اس
کپی رایــت شــباهت هایی بــه بــازار مــا دارد. امــا دلیــل 
ــتن  ــه داش ــران ب ــردم ای ــژه م ــال وی ــد اقب ــم می توان ــر ه دیگ

ــد.  ــمند باش ــراه هوش ــای هم تلفن ه
ــن  ــت تلف ــه بیشــترین دسترســی و مالکی ــا در منطق کشــور م
همــراه هوشــمند را از نظــر آمــاری دارد و در عیــن حــال 
بیشــتری دسترســی بــه اینترنــت را هــم داریــم. بحــث 
ــوذ  ــب نف ــر ضری ــا از نظ ــت ام ــی اس ــه جدای ــرعت نکت س
اینترنــت در نقــاط مختلــف کشــور و تعــداد کاربــران اینترنــت 
باالتریــن آمارهــا را داریــم. بیشــترین اینترنــت را هــم از طریق 

ــم.  ــتفاده می کنی ــراه اس ــن هم ــای تلف اپراتوره
ــتند و  ــترس هس ــا در دس ــه ج ــراه هم ــای هم ــی تلفن ه وقت
امــکان اتصــال بــه اینترنــت هــم فراهــم اســت، ایــن شــرایط 
ــا در  ــتفاده از بازی ه ــمت اس ــه س ــر را ب ــود کارب ــه خ ــود ب خ

ــد.  ــوق می ده ــت س ــات فراغ اوق
نمــود ایــن واقعیــت هــم در آمــار اســتفاده از تبلــت مشــخص 
اســت کــه کاربــران آن بــه نســبت تلفن هــای همــراه 

ــت. ــن اس ــیار پایی ــران بس ــمند در ای هوش

|| از نظـر دیگـر مشـخصه های مرتبـط بـا عـادات 
رفتـاری گیمرهـا، آمارهـای داخلـی چـه تفاوت ها و 

شـباهت هایی بـا بـازار جهانـی دارد؟
ــازی  ــوب ب ــای محب ــی در ژانره ــینی: تفاوت های سیدحس
وجــود دارد امــا آنقــدر زیــاد نیســت. تقریبا منطبــق بــا آمارهای 
جهانــی رفتــار می کنیــم امــا بــه دلیــل نبــود پرداخت مســتقیم 
در زمینــه بــازی، در برخــی بازی هــا بیــش از متوســط جهانــی 

حضــور داریــم. 
ــه  ــه اول توج ــا رتب ــتراتژیک در دنی ــای اس ــر بازی ه ــا اگ مث
ــا همــان رانندگــی  ــران بازی هــای ریســینگ ی ــد، در ای را دارن
بیشــتر مــورد اقبــال قــرار دارنــد. البتــه بازهــم تأکیــد می کنــم 
ــم  ــا ه ــهودی ب ــاوت مش ــران تف ــا و دیگ ــتفاده م ــزان اس می
ــه  ــت ک ــران اس ــیت کارب ــتفاده و جنس ــان اس ــدارد. در زم ن

ــم.  ــی داری ــی تفاوت های ــازار جهان ــه ب ــبت ب نس

نصیــری: غالبــا زمانــی کــه کارشناســان و رســانه ها 
می خواهنــد ســراغ بازی هــای رایانــه ای بیاینــد، بیشــتر از 
منظــر تهدیــدات و مضــرات ســراغ ایــن ســوژه می رونــد. مثــا 
ــه ای عامــل چاقــی می شــوند،  ــم بازی هــای رایان ــر می زنی تیت
ــم.  ــداد می کنی ــد قلم ــی آن را تهدی ــر بی تحرک ــد از منظ بع
ــی  ــل چاق ــد عام ــدن نمی توان ــاب خوان ــگاه مگــر کت ــن ن از ای
ــورهای  ــیت، در کش ــه جنس ــوص در زمین ــه خص ــد!؟ ب باش
مختلــف آمارهــا بســیار متناســب و نزدیــک بــه هــم اســت امــا 

ــر بســیار بیشــتر هســتند. ــران مذک ــران کارب در ای
ــگاه  ــاوت ن ــد تف ــم می توان ــاوت ه ــن تف ــل ای ــی از دالی  یک
ــم  ــود و ه ــم خ ــه ه ــد ک ــوان باش ــم بان ــه حری ــی ب فرهنگ
اطرافیانشــان معمــوال محافظــه کاری بیشــتری بــرای اســتفاده 

از ســرگرمی ها و بازی هــا دارنــد. 
در الگوهــای رفتــاری دیگــر ماننــد بیشــترین تایــم اســتفاده در 
طــول شــبانه روز هــم گیمرهــای ایرانــی رفتــاری متفــاوت بــا 
ــن  ــا میانگی ــد. در کشــورهای دیگــر غالب دیگــر کشــورها دارن
ــن  ــران ای ــا در ای ــت ام ــال اس ــاالی 30 س ــا ب ــنی گیمره س
میانگیــن ۲۱ ســال اســت و بــه همیــن دلیــل تایــم اســتفاده از 
ــازی در طــول شــبانه روز هــم متفــاوت از دیگــر کشــورها و  ب
معمــوال متمرکــز در ســاعات پــس از اتمــام مــدارس اســت. 
در برخــی از گزارش هــای دایــرک بــه ایــن تفاوت هــای 
ــن  ــم و ای ــر پرداخته ای ــورت جزئی ت ــه ص ــاری ب ــاری و رفت آم
ــار  ــران را در کن ــازار ای ــد ب ــه می توان ــت ک ــا اس خصوصیات ه

ــد. ــذاب کن ــرمایه گذاران ج ــرای س ــورها ب ــر کش ــازار دیگ ب

|| فکـر می کنیـد کـدام گزاره هـا در گزارش هـای 
آمـاری مرتبـط با بازی هـای رایانـه ای در ایـران به 
مرز هشـدار رسـیده و نیاز بـه توجه جدی تـر دارد؟

سیدحســینی: نکتــه ای کــه بــرای خــود مــا بعــد از تهیــه و 
انتشــار گــزارش مرتبــط بــا بــازی کلــش، بســیار نمــود داشــت 

ــای رایانه ای بازیه
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و حائــز اهمیــت جلــوه کــرد، ایــن بــود کــه درآمدهــای دالالن 
ــی  در ایــن حــوزه خیلــی بیشــتر از درآمدهــای رســمی و قانون
اســت و ایــن واقعیــت بــا توجــه بــه اینکــه بازی هــای وارداتــی 
در بــازار ایــران غالبــا پردرآمدتــر هســتند یــک هشــدار جــدی 
بــود. مــا می توانیــم از چرخــه درآمــدی ایــن بازی هــا اســتفاده 
ــی  ــای داخل ــد بازی ه ــه تولی ــت چرخ ــه خدم ــم و آن را ب کنی

ــم.  درآوری
امــا ایــن درآمدهــای بســیار بــاال در بــازار مــا بــه راحتــی هــرز 
ــا ورود ایــن درآمدهــا  مــی رود و بــه دســت دالالن می رســد. ب
ــر  ــکان نظــارت ب ــم ام ــات ه ــذ مالی ــه رســمی و اخ ــه چرخ ب
بــازار افزایــش پیــدا می کنــد و هــم بــه نحــوی درآمدهــا را بــه 

ــی درمــی آورد.  ــازار داخل خدمــت ب
ــخ  ــوال پاس ــن س ــه ای ــادی ب ــر اقتص ــما از نظ ــری: ش نصی
ــم کــه  ــه ای اشــاره کن ــه نکت ــد و مــن هــم می خواهــم ب دادی
ــدار  ــس هش ــی از جن ــاید خیل ــم درددل دارد و ش ــتر حک بیش
نباشــد. در کشــور مــا غالبــا زمانــی کــه کارشناســان و رســانه ها 
می خواهنــد ســراغ بازی هــای رایانــه ای بیاینــد، بیشــتر از 

ــد. ــوژه می رون ــن س ــراغ ای ــرات س ــدات و مض ــر تهدی منظ
مثــا تیتــر می زنیــم بازی هــای رایانــه ای عامــل چاقــی 
ــداد  ــد قلم ــی آن را تهدی ــر بی تحرک ــد از منظ ــوند، بع می ش
می کنیــم. از ایــن نــگاه مگــر کتــاب خوانــدن نمی توانــد عامــل 

ــد!؟ ــی باش چاق
ــم  ــا را از ه ــه ای خانواده ه ــای رایان ــم بازی ه ــر می زنی ــا تیت ی
دور می کنــد. ایــن نــگاه در حالــی اســت کــه در نمایشــگاه های 
ــه  ــش ب ــک بخ ــوال ی ــا،   اص ــم در دنی ــت گی ــزرگ صنع ب

بازی هــای خانوادگــی اختصــاص پیــدا می کنــد.
ــه  ــه ای ک ــای رایان ــرات بازی ه ــه مض ــکال ب ــگاه رادی ــن ن ای
غالبــا هــم محصــول پژوهش هــای مســتند و جــدی نیســتند، 
باعــث شــده اســت متولیــان فرهنگســازی در حــوزه بازی هــا، 
عمومــا تبدیــل بــه نهادهایــی ناکارآمــد شــوند کــه خانواده هــا 
ــه  ــینما ک ــل س ــد. مث ــت نمی دهن ــا اهمی ــرای آن ه ــی ب خیل
ــاالی ۱۶ ســال  ــرای ب ــم ب ــان فیل ــی اعــام می شــود ف وقت
ــر  ــای زی ــه بچه ه ــد ک ــو می افتن ــه تکاپ ــا ب ــت، خانواده ه اس
۱۶ ســال خــود را هــم بــه ســینما ببرنــد تــا ثابــت کننــد کــه 

ــد!  ــار آورده ان ــرد ب ــان را م بچه ش
ایــن نــگاه در حــوزه فرهنــگ محصــول یک افــراط در هشــدار 
دادن اســت و باعــث شــده خانوادهــا بــه مــا بی اعتمــاد شــوند. 
اگــر نکتــه ای از دل آمارهــا بخواهــد مــا را نگــران کنــد، ایــن 
واقعیــت اســت کــه متوســط زمــان بــازی کــردن مــا ایرانی هــا 

مقــداری از متوســط جهانــی باالتــر اســت.
ــان  ــی همزم ــا وقت ــت ام ــده نیس ــا نگران کنن ــار لزوم ــن آم ای
ــازار مــا  متوجــه ایــن واقعیــت می شــویم کــه بازی هایــی در ب
عرضــه می شــود کــه کنتــرل و نظارتــی بــر روی آن ها نیســت، 
ــورت  ــه ص ــا ب ــای م ــه بچه ه ــت ک ــای آن اس ــه معن ــن ب ای
گســترده در معــرض تولیداتــی قــرار دارنــد کــه الزامــا مناســب 
سن شــان نیســت و ایــن قطعــا یــک هشــدار اســت. مشــکل 
ــی، از  ــای فرهنگ ــه نهاده ــود ک ــاز می ش ــی آغ ــم از آنجای ه
ــازار را یــک  ــد کل ایــن ب ــر تصمیــم گرفته ان آنجــا کــه پیش ت
خطــر ببیننــد، متوجــه لــزوم تفکیــک معایــب و مزایــای ایــن 

ــد. ــت می دهن ــود را از دس ــار خ ــوند و اعتب ــازار نمی ش ب

سیدحســینی: اساســا معتقــدم اســتراتژی رســانه ای مــا در 
ــت... ــتباه اس ــه ای اش ــای رایان ــوزه بازی ه ح

ــه  ــود دارد ک ــتراتژی ای وج ــن اس ــا چنی || اساس
ــش  ــط بودن ــا غل ــت ی ــاره درس ــم درب بخواهی

ــم؟ ــت کنی صحب
ــن اســتراتژی  ــم ای سیدحســینی: شــخصا احســاس می کن

ــوارد  ــر از م ــه غی ــود دارد چراک ــیما وج به خصــوص در صداوس
اســتثنا، غالبــا رویکــرد تلویزیــون نســبت بــه بازی هــا یکســان 
ــه ای  ــای رایان ــت بازی ه ــد اس ــه معتق ــردی ک ــت. رویک اس
ــوان ورزش  ــز اســت کــه می ت ــد و تهدیدآمی ــده جدی یــک پدی

را جایگزینــش کــرد! 
ــران  ایــن در حالــی اســت کــه وقتــی در نظرســنجی ها از کارب
ــد می گوینــد، در  ــازی می رون ــه چــه دلیــل ســراغ ب پرســیدم ب
فضــای بــازی بســیاری از تجربه هایــی کــه نمی توانیــم بــدون 
ــه کنیــم.  هزینــه در فضــای واقعــی به دســت بیاوریــم را تجرب
ایــن یــک ســرمایه اجتماعــی اســت کــه می توانــد در بلندمدت 
ــا مهارت هایــی  ــرد و ی ــوی بزه هــای بســیاری را بگی حتــی جل
را فراگیــر کنــد. چــرا روی ایــن ابعــاد بــازی تمرکــز نمی کنیــم؟ 

ایــن رویکــرد قابلیــت هشــدار دارد. 
ــا  ــرد ب ــا انتظــار دارد و ســراغ می گی آنچــه مخاطــب از بازی ه
برداشــتی کــه رســانه های رســمی مــا نســبت بــه ایــن پدیــده 

دارنــد کامــا متفــاوت اســت.

|| تــا اینجــا تصویــر نســبتا کاملــی از داده هــای و 
آمارهــای گــردآوری شــده توســط مرکــز دایــرک 
ــب  ــم مخاط ــم بدان ــم، می خواه ــت آوردی به دس
ــدت  ــا در م ــن داده ه ــده ای ــی و مصرف کنن اصل
ــز  ــا و مراک ــدام گروه ه ــتر ک ــما بیش ــت ش فعالی

بوده انــد؟
فرزانــه شــریفی: بــا توجــه بــه مباحثــی کــه تــا همین جــا 
ــدات و  ــا تولی ــدات م ــده ای از تولی ــش عم ــد، بخ ــرح ش مط
ــز  ــک مرک ــا ی ــه م ــا ک ــت و از آنج ــاری اس ــای آم گزارش ه
ــا اشــراف  ــت م ــه فعالی ــی محســوب می شــویم، الزم تحقیقات
ــز  ــت دیگــر مراک ــی از فعالی ــای پژوهشــی و ارزیاب ــر حوزه ه ب
ــم مراکــز  ــا تــاش می کنی ــن منظــر م پژوهشــی اســت. از ای
پژوهشــی فعــال در حوزه هــای مرتبــط را بــه ســمتی هدایــت 

کنیــم کــه تبدیــل بــه مخاطبــان اصلــی دایــرک شــوند.
ــای  ــر گزارش ه ــت عاوه ب ــده اس ــث ش ــرد باع ــن رویک ای
ــرک  ــی هــم در دای ــا محصــوالت پژوهشــی جانب ــاری م آم
ــه  ــون ماه نام ــی همچ ــامل تولیدات ــه ش ــیم ک ــته باش داش
دنیــا،  روز  پژوهشــی ها  مبتنی بــر  کتاب هــای  و  مرکــز 

می شــود.
ــا  ــدات روز دنی ــت تولی ــن دس ــه ای ــت ک ــن اس ــا ای ــاش م ت
ــتفاده  ــل اس ــن و قاب ــی تدوی ــرای مصــرف داخل ــه و ب را ترجم
ــی از  ــم یک ــگاهی ه ــای دانش ــت از پایان نامه ه ــم. حمای کنی
اصلی تریــن رویکردهــای دایــرک اســت کــه می توانیــم 
ــهل ترین  ــن و س ــه راحت تری ــیم ک ــته باش ــا را داش ــن ادع ای
فرآینــد حمایتــی بــرای دانشــجویان را در ایــن مرکــز طراحــی 

کرده ایــم.

|| آمــاری از ایــن دســت حمایت هــای دانشــجویی 
داریــد؟

ــت  ــا حمای ــه ب ــدود ۱0 پایان نام ــروز ح ــه ام ــا ب ــریفی: ت ش
مســتقیم مالــی و حــدود 50 پایان نامــه بــا حمایــت محنوایــی و 
معنــوی دایــرک بــه ســرانجام رســیده اســت. همزمــان در ایــن 
ــوان یکــی  ــم دانشــگاه ها را به عن ــاش کرده ای ــی ت ــازه زمان ب
ــات  ــن خدم ــه ای ــود، متوج ــدف خ ــز ه ــن مراک از اصلی تری
دانشــجویی کنیــم و آن هــا را بــه ســمت ایــن دســت تولیــدات 

هدایــت کنیــم. 
ــم مســتعد  ــه خصــوص دانشــگاه هایی کــه احســاس کرده ای ب
پژوهش هــا و تحقیقــات مرتبــط بــا حــوزه بازی هــای دیجیتال 
ــا دانشــگاه ها از زمــان تأســیس  ــاط ب ــد ارتب هســتند. ایــن رون
دایــرک تــا بــه امــروز برقــرار بــوده و ســیر صعــودی تولیــدات 
ــش از آن  ــه ســال ۹3 و ســال های پی ــا نســبت ب ــی م محتوای

نشــان از رویکــرد رو بــه پیشــرفت مــا داشــته اســت. 

ــچ  ــرک هی || پژوهش هــای پیــش از تأســیس دای
ــت؟ ــته اس ــامان دهی ای نداش س

شــریفی: از زمــان تأســیس بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای 
در ســال ۸۲ پژوهش هــای پراکنــده ای در دانشــگاه های 
مختلــف بــا موضــوع بازی هــای رایانــه ای صــورت می گرفــت 
ــه  ــود ک ــال ۹0 ب ــد و از س ــان ش ــه جری ــل ب ــر تبدی ــه کمت ک

ــم.  ــد بودی ــن فرآین ــرعت گیری ای ــاهد س ش
ــأ  ــی خ ــل توجه ــتاب قاب ــا ش ــه ب ــود ک ــال ۹۲ و ۹3 ب س
ــدات  ــرعت تولی ــد و س ــر ش ــا پ ــوزه بازی ه ــش در ح پژوه
علمــی در ایــن زمینــه بســیار بــاال رفــت. بــا ایــن توضیحــات 
ــی  ــگاهی یک ــز دانش ــجویان و مراک ــم دانش ــم بگویی می توانی
از اصلی تریــن مخاطبــان و مصرف کننــدگان محصــوالت 

ــتند. ــوده و هس ــرک ب ــز دای مرک

|| ایــن مــواردی کــه اشــاره کردیــد بیشــتر ناظــر 
بــه ســامان دهی پژوهش هــا بــود، امــا کنجــکاوی 
اصلــی مــن ایــن اســت کــه ایــن آمارهــا در کــدام 
ــتفاده  ــورد اس ــری م ــی و تصمیم گی ــز اجرای مرک

ــت؟ ــرار گرفته اس ق
ــته  ــر داش ــه را مدنظ ــن نکت ــد ای ــه بای ــینی: البت سیدحس
ــه  ــریفی ب ــم ش ــه خان ــگاهی ک ــان دانش ــه مخاطب ــید ک باش
تفصیــل دربــاره آن هــا صحبــت کردنــد، بخشــی از مخاطبــان 
دایــرک هســتند و حتمــا گروه هــای مرجــع دیگــری هــم بــه 

ــد... ــوع می کنن ــا رج ــدات م تولی

ــای  ــن فضاه ــم در همی ــح می پرس ــی صری || خیل
دانشــگاهی، امــروز »دایــرک« چقــدر جــدی 
گرفتــه می شــود؟ آیــا امــروز مرجعیــت پژوهشــی 

ــد؟ ــدا کرده ای ــه پی ــن زمین در ای
ــرح  ــل ط ــددی قاب ــوارد متع ــه م ــن زمین ــریفی: در ای ش
ــگاه ها  ــا دانش ــال ها ب ــن س ــه در ای ــی ک ــا ارتباط ــت. منته اس
ــی در  ــت. حت ــوده اس ــت ب ــا مثب ــی کام ــته ایم ارتباط داش
ــت  ــی و هدای ــای پژوهش ــه رویکرده ــی ب ــه جهت ده زمین
دانشــجویان در دانشــگاه های مختلــف می توانــم بگویــم 

ــت.  ــت بوده اس ــر و مثب ــیار موث ــرک بس ــرد دای عملک
ــی  ــی و تخصص ــت های پژوهش ــا و نشس ــزاری کارگاه ه برگ
در دانشــگاه های مختلــف کــه محــدود بــه ســخنرانی نمانــده 
ــده  ــی ش ــازی منته ــد ب ــی و تولی ــای اجرای ــه خروجی ه و ب

ــت.  ــا اس ــن فعالیت ه ــی از ای بخش

ــه  ــما ک ــح ش ــوال صری ــه س ــخ ب ــینی: در پاس سیدحس
دایــرک چقــدر جــدی گرفتــه می شــود و اساســا در چــه 
ــورد  ــد م ــه چن ــم ب ــه می شــود می توان ــا مراجع ــه م ــواردی ب م
ــل  ــی مث ــا بحث های ــه طبیعت ــورد ک ــک م ــم. ی ــاره کن اش
ــت.  ــاب اس ــف کت ــه و تألی ــا  و ترجم ــت از پایان نامه ه حمای
بخــش دیگــر حمایــت از رویدادهــای پژوهشــی اســت 
ــات  ــس تحقیق ــن کنفران ــزاری همی ــا برگ ــی از آن ه ــه یک ک
بازی هــای رایانــه ای اســت کــه در آســتانه برگــزاری نخســتین 

دوره آن هســتیم. 
ــه  ــرک ک ــه پژوهشــی دای ــوارد انتشــار ماه نام ــن م ــار ای در کن
ــع  ــناخت مناب ــه ش ــع در زمین ــک مرج ــه ی ــل ب ــروز تبدی ام
ــای  ــا بازی ه ــط ب ــات مرتب ــا در موضوع ــی روز دنی تخصص
رایانــه ای در محافــل دانشــگاهی شــده اســت هــم از مهمترین 

ــود.  ــوب می ش ــرک محس ــوالت دای محص
ــه حــوزه  ــردی امــروز قصــد ورود ب ــا کــه هــر ف ــن معن ــه ای ب
ــه ای را داشــته  ــای رایان ــا بازی ه ــط ب پژوهشــی خاصــی مرتب

ــای رایانه ای بازیه
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ــان  ــد در جری ــه می توان ــن ماه نام ــه ای ــه ب ــا مراجع ــد ب باش
ــا  ــن طبیعت ــرد و ای ــرار بگی ــط ق ــای مرتب ــن پژوهش ه آخری

ــت.  ــرک اس ــان دای ــی از مخاطب ــوع بخش ــه رج بهان

ــده،  ــرح ش ــث مط ــر مباح ــه ای ب ــوان تکمل ــری: به عن نصی
می خواهــم بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه اصــوال در بحــث 
توســعه صنعتــی یکــی از مهمتریــن نهادهــا نهــادی اســت کــه 

ــد. ــط می کن ــت وصــل و مرتب ــه صنع دانشــگاه را ب
از ایــن منظــر دایــرک بــه  ایــن دلیــل هــم متوجــه تحقیقــات 
ــه  ــث نظــری ک ــت مباح ــال تقوی ــه دنب ــم ب ــازار اســت و ه ب

ــد.  ــا کن ــران ایف ــی ای ــازار صنعت ــن نقــش را در ب ــد ای بتوان
اگــر برخــی تولیــدات دایــرک ماننــد گــزارش »کلــش آو کلنز« 
ــه  ــل نیســت ک ــن دلی ــه ای ــد، ب ــدا می کن ــاب گســترده پی بازت
اولیــن گــزارش در ایــن زمینــه اســت بلکه بابــت نــگاه متفاوت 
اســت. تــا پیــش از آن هــر گزارشــی دربــاره ایــن بــازی منتشــر 
شــده بــود یــا بــه صــورت یــک طرفــه آن را به عنــوان ابــزاری 
بــرای دزدی و خالــی کــردن جیــب گیمرهــای ایرانــی معرفــی 
ــرفصل های  ــراغ س ــی س ــورت افراط ــه ص ــا ب ــود، ی ــرده ب ک

فرهنگــی و محتوایــی اثــر رفتــه بودنــد. 
ــای  ــرد مبن ــز ک ــرک را متمای ــزارش دای ــه گ ــزی ک آن چی
صددرصــد علمــی آن بــود. اصــوال در بحــث توســعه صنعتــی 
یکــی از مهمتریــن نهادهــا نهــادی اســت کــه دانشــگاه را بــه 
ــرک  ــر دای ــن منظ ــد. از ای ــط می کن ــل و مرتب ــت وص صنع
ــم  ــت و ه ــازار اس ــات ب ــه تحقیق ــم متوج ــل ه ــن دلی ــه  ای ب
ــش  ــن نق ــد ای ــه بتوان ــث نظــری ک ــت مباح ــال تقوی ــه دنب ب
ــی  ــچ فعالیت ــا هی ــد. اساس ــا کن ــران ایف ــی ای ــازار صنعت را در ب
ــی و  ــتر علم ــه بس ــر آنک ــرد مگ ــورت نمی گی ــرک ص در دای
دانشــگاهی پشــت آن طراحــی و در نظــر گرفتــه شــده باشــد. 
ــت،  ــدگان صنع ــش از نماین ــدا و پی ــل هــم ابت ــن دلی ــه همی ب
ســراغ اهالــی دانشــگاه رفتیــم و روز بــه روز هــم ایــن ارتبــاط 

بــا دانشــگاه ها بیشــتر می شــود. 

|| بازهــم بخشــی از ســوالم بی پاســخ مانــد؛ بحث 
ما دربــاره لــزوم فعالیــت دایــرک از عدم شــناخت 
فضــای بازی هــای رایانــه ای در کشــور آغــاز شــد. 
ــدر در  ــروز چق ــا ام ــرک ت ــم دای ــم بدان می خواه
ــز  ــرای مراک ــوص ب ــه خص ــام ب ــن ابه ــع ای رف

ــت.  ــوده اس ــر ب ــر موث ــت گذار و تصمیم گی سیاس
ــا  ــا ت ــما آی ــای ش ــه پژوهش ه ــر اینک صریح ت
کنــون نمــود مشــخصی در تصمیم گیری هــای 
مدیــران دربــاره بازی هــای رایانــه ای داشــته 

ــت؟ اس
سیدحسـینی: مهمتریـن بخـش سیاسـت گذاری در حـوزه 
بازی هـای رایانـه ای خـود بنیاد ملی اسـت که قسـمت اعظمی 
از دورنمایـی کـه بـرای تأسـیس دایـرک در بنیاد وجود داشـت، 

اسـتفاده از همیـن داده هـای آمـاری بوده اسـت.
ــای  ــا و داده ه ــر از آماره ــا متأث ــت کام ــوان گف ــروز می ت ام
دایــرک بخشــی از برنامه هــا در بنیــاد کلیــد می خــورد. 
عاوه بــر بنیــاد هــم مراکــز دیگــری ماننــد مرکــز ملــی فضای 
مجــازی و یــا ســتاد توســعه فناوری هــا و حتــی کمیتــه تعییــن 
ــی در  ــد و حت ــا دارن ــا م ــی ب ــه هــم ارتباطات ــق مجرمان مصادی
ــاس  ــد. براس ــا می کنن ــمی از م ــار رس ــواردی درخواســت آم م

آن هــم تصمیم گیــری می شــود. 
حتــی هیــأت دولــت گاهــی گزارش هــای خــاص آمــاری از مــا 
می خواهنــد و براســاس آن تصمیم گیری هایــی می کننــد و 
ــه  ــرا درخواســت تهی ــی فضــای مجــازی اخی ــا شــورای عال ی
گزارشــی را از مــا داشــته اســت. ایــن فرآینــدی اســت کــه بــا 
ــای  ــتخراجی در گزارش ه ــای اس ــفافیت های آماره ــه ش توج
مرکــز دایــرک بســیار قابــل اســتناد اســت و مــورد اســتفاده هم 
ــل قول هــای چهره هــای  ــی بخشــی از نق ــرد. حت ــرار می گی ق
ــه  ــتند ب ــه ای مس ــای رایان ــوزه بازی ه ــت در ح ــدی دول کلی

ــت.  ــرک اس ــای دای ــن گزارش ه همی

ــتفاده از  ــکان اس ــدر ام ــی چق ــش خصوص || بخ
ــاری را دارد؟ ــای آم ــن داده ه ای

سیدحســینی: کامــا دسترســی آزاد اســت و هــر شــرکت 
خصوصــی بــرای فعالیــت در ایــن حــوزه می توانــد درخواســت 

خــود را ارائــه و ازآمارهــای موجــود اســتفاده کنــد.

ــن  ــه ای ــم ب ــی می توانی ــوال قبل ــتای س ــری: در راس نصی
ــد  ــود چن ــرای خ ــا ب ــا م ــه عم ــم ک ــاره کنی ــم اش ــه ه نکت
ــای  ــته اول نهاده ــم. دس ــر گرفته ای ــب در نظ ــروه مخاط گ
ــانه ها می شــود.  سیاســت گذار هســتند. دســته دوم شــامل رس

ــتند.  ــگران هس ــم پژوهش ــوم ه ــته س دس

در کنــار ایــن ســه ضلــغ یک دســته مهــم دیگــری وجــود دارد 
کــه در تمــام دنیــا هــم محوریــت بــا آن هــا اســت و آن فعاالن 
چرخــه تولیــد هســتند. از تولیدکننــدگان و بازی ســازان گرفتــه 

ــا توزیع کننــدگان و فروشــندگان.  ت
در حقیقــت گزارش هــای آمــاری مــا بــا هــدف روشــن کردن 
ــد  ــه تولی ــت ک ــر اس ــروه آخ ــن گ ــرای ای ــا ب ــتر فض بیش
ــای  ــا در گزارش ه ــه م ــد ک ــت بدانی ــب اس ــود. جال می ش
ــگ«  ــداد پررن ــوان »اع ــا عن ــی را ب ــوال بخش ــود معم خ
ــانه هایی  ــت گذاران و رس ــه کار سیاس ــا ب ــه کام ــم ک داری
ــته  ــات نداش ــه جزئی ــه ای ب ــی عاق ــاید خیل ــه ش ــد ک می آی
ــل  ــاالن داخ ــه فع ــوط ب ــزارش مرب ــی گ ــا باق ــند، ام باش
ــان  ــات برای ش ــک جزئی ــا تک ت ــه حتم ــت ک ــت اس صنع

حائــز اهمیــت می شــود. 

سیدحســینی: بخــش عمــده ای از مخاطبــان در ایــن گــروه 
ــد وارد  ــه می خواهن ــی ک ــتند. گروه ــرمایه گذاران هس ــم س ه
ــد  ــزان بای ــه می ــا و چ ــد کج ــوند و نمی دانن ــت ش ــن صنع ای
ــن گزارش هــا کمــک  ــه داشــته باشــند. ای ســرمایه گذاری اولی
ــرای  ــت ب ــن صنع ــازار ای ــن تری از ب ــر روش ــد تصوی می کن

ــار داشــته باشــند.  ریســک کــردن در اختی

نصیــری: حتــی مــا الیــه  بزرگ تــری را هــم در نظــر 
ــازی را یــک رســانه  ــا توجــه بــه اینکــه گیــم و ب گرفته ایــم. ب
ــه  ــری آن ب ــد و فراگی ــرخ رش ــا ن ــه اتفاق ــم ک ــد می دانی جدی
نســبت دیگــر رســانه های تبلیغاتــی جدیــد، بســیار بــاال اســت، 
ــم  ــر می گیری ــم در نظ ــان را ه ــری از مخاطب ــروه دیگ ــا گ م
ــد و  ــای تولی ــا فض ــی ب ــچ ارتباط ــتقیما هی ــاید مس ــه ش ک
ــد  ــا می توانن ــند ام ــته باش ــه ای نداش ــای رایان ــرف بازی ه مص
ــازه  ــرای خــود مشــتری های ت ــت ب ــن ظرفی ــا اســتفاده از ای ب

ــد.  ــدا کنن پی
ــوازم ورزشــی می فروشــد،  مثــا کســی کــه مــواد غذایــی و ل
ــد  ــه کن ــازی عرض ــای ب ــود را در فض ــول خ ــد محص می توان
ــرای ایــن گــروه هــم برنامــه مشــخصی داریــم  و مــا حتــی ب
ــد شــوند. در ایــن مــوارد  ــد از ایــن ظرفیــت بهره من کــه بتوانن
ــه  ــم ک ــم داری ــاوره ای ه ــات مش ــتیبانی و خدم ــی پیش حت
شــرکت های بخــش خصوصــی به راحتــی می تواننــد از آن 

بهره منــد شــوند. 

ــای رایانه ای بازیه
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ــار  ــا انتش ــه ای ب ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل بنی
ــر بازی های  اطالعیه ای به تشــریح روند نظارت ب
موبایلــی پیش و پــس از انتشــار رســمی در بازار 
پرداخــت. در متن این اطالعیه که از ســوی روابط 
عمومی بنیادملی بازی های رایانه ای منتشــر شــده 

است؛ آمده 

در اوایــل ســال ۱3۹4 و بــا فراگیــر شــدن بازی هــای موبایلــی 
ــای  ــی بازی ه ــاد مل ــه، بنی ــف جامع ــار مختل ــن اقش در بی
رایانــه ای بــه عنــوان متولی صنعــت بــازی و وظایــف ذاتی اش 
ــنی و  ــدی س ــا، رده بن ــوای بازی ه ــر محت ــارت ب ــال نظ در قب
نظــارت بــر محتــوای بازی هــای موبایلــی را دســتور کار خــود 
قــرار داد. در همیــن راســتا و پــس از برگــزاری جلســات متعدد 
بازی هــای  عرضه کننــده  دیجیتالــی  فروشــگاه های  بــا 
موبایلــی )مارکت هــا(؛ بــا در نظــر گرفتــن لــزوم اعــام نظر و 
تایید محتوایی بازی ها از ســمت بنیاد ملی بازی هــای رایانه ای، 
راهــکار اعمــال »ممیــزی پــس از نشــر« اتخــاذ شــد. بــرای 
ایــن منظــور نیــز تمــام مارکت هــا پنلــی اختصاصــی جهــت 
ــا  ــدی ســنی بازی ه ــار نظــام رده بن ــا در اختی بررســی بازی ه

یــا ESRA قــرار داده انــد. 
ــا توجــه بــه ممیزی هــای  بازی ســازان محتــرم می بایســتی ب
تعییــن شــده از ســمت نظــام ESRA، بازی هــای خــود 
ــه  ــن زمین ــبهاتی در ای ــه ش ــی ک ــد. در صورت ــد کنن را تولی
داشــته باشــند، می تواننــد پیــش از عرضــه بــازی بــا مراجعــه 
بــه واحــد ESRA تاییدیــه محتــوای بــازی را کســب کننــد. 
ــازی  ــنی، ب ــدی س ــدون رده بن ــازان ب ــه بازی س ــی ک در حالت
ــی  ــتفاده از پنل ــا اس ــام ESRA ب ــد، نظ ــر کنن ــود را منتش خ
کــه در اختیــار دارد بــازی را بررســی کــرده و در صــورت 
مغایــرت بــازی بــا محتواهــای مــورد تاییــد، در تعاملــی کــه با 
ــا  ــن مارکت ه ــازی از ای ــی وجــود دارد ب مارکت هــای دیجیتال
حــذف شــده و تــا زمانــی کــه ممیزی هــا اعمــال نشــود اجــازه 

انتشــار نخواهــد یافــت.
الزم به ذکر اســت ایــن ممیــزی در به روزرســانی های بازی نیز 
اعمال می شــود و تنها به نســخه اصلی بازی اکتفا نخواهد شــد. 
بازی ســازان سراســر کشــور می تواننــد بــا مراجعه حضــوری به 
نظــام ESRA در محــل بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای یــا 
بــه صــورت مشــاوره تلفنــی و الکترونیکــی، پیــش از انتشــار 
بــازی رده بنــدی ســنی و مجــوز انتشــار را دریافــت کننــد تــا 
پــس از انتشــار بــا مشــکات احتمالــی عــدم تطابــق محتوای 
بازی با شــاخص های نظام ESRA روبه رو نشــوند. بازی سازان 
جهت کســب اطاعات بیشــتر دربــاره ESRA و نحــوه ارتباط 
بــا ایــن نظــام می تواننــد بــه صفحــه مربوطــه مراجعــه کننــد.

ــتفاده  ــا اس ــد اســت ب ــه ای معتق ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل بنی
ــده،  ــه ش ــش گرفت ــال ۱3۹4 در پی ــه از س ــکار ک ــن راه از ای
ــازان  ــازی در کشــور تســهیل شــده و بازی س ــد انتشــار ب رون
می تواننــد بــازی خــود را براســاس زمان بنــدی مــد نظرشــان 
ــر  ــر منج ــال های اخی ــئله در س ــن مس ــه ای ــد ک ــر کنن منتش
ــل شــده  ــه شــکوفایی صنعــت بازی ســازی در حــوزه موبای ب
ــهیل کار  ــت تس ــد جه ــرم می توانن ــازان محت ــت. بازی س اس
خــود بــه معیارهــای زیــر در زمــان تولیــد بــازی توجه کــرده و 
ایــن مــوارد را رعایــت کننــد. معیارهــای کلــی نظــام ارزیابــی 
ــص رده  ــه ای در تخصی ــای رایان ــنی بازی ه ــدی س و رده بن

ســنی بــه یــک بــازی رایانــه ای بــه شــرح زیــر اســت؛
معیار ســامت: به بازی هــای رایانــه ای فاقد هرگونــه محتوای 
آسیب رســان از نظر نظــام رده بندی ســنی بازی هــای رایانه ای، 
رده بندی ســنی باالی ســه ســال بــرای انتشــار در ایــران تعلق 

ــرد.  می گی
ــونت  ــه خش ــد هرگون ــه فاق ــی ک ــونت: بازی های ــار خش معی
باشــند می تواننــد رده ســنی بــاالی 3 ســال را دریافــت کننــد. 
بــا توجه بــه میــزان و چگونگــی اســتفاده از خشــونت و نمایش 
صحنه هــای خونیــن در بازی هــای رایانــه ای، رده ســنی 
بیــش از ۷ تــا ۱۸ ســال بــه بــاال بــه آن هــا تعلــق می گیــرد. در 
صورتــی که خشــونت در بازی بســیار پررنگ و آســیب زا باشــد 

ــت. ــد گرف ــر نخواه ــوز نش ــازی مج ب
ــرف  ــاهده مص ــورت مش ــات: در ص ــتفاده از دخانی ــار اس معی
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــه ای ب ــای رایان ــی در بازی ه ــواد دخان م
موضوعــات و شــرایط مختلــف از قبیــل آن کــه مصــرف مــواد 
ــورت  ــه ای ص ــازی رایان ــتان ب ــان داس ــط قهرم ــی توس دخان
ــه شــمار  ــاز ب ــا آن کــه اســتفاده از مــواد دخانــی امتی پذیــرد ی
ــا ۱۸  آیــد، بــه این گونــه بازی هــای رایانــه ای رده ســنی ۱۲ ت
ســال به باال تعلــق می گیرد. مصــرف دخانیــات در بــازی نباید 

به گونه ای باشــد که مخاطب به مصرف آن تشــویق شود.
ــرس در  ــر ت ــازی از عنص ــه ب ــی ک ــرس: در صورت ــار ت معی
ــرس و  ــن ت ــزان ای ــاس می ــد، براس ــتفاده کن ــب اس مخاط
ــازی  ــه ب ــت ب ــد گذاش ــب خواه ــه روی مخاط ــری ک تاثی
رده ســنی ۱۲ تــا ۱۸ ســال بــه باال تعلــق می گیــرد. اگــر میزان 
تــرس در بازی بیــش از اندازه باشــد بــه نحوی که بــه روحیات 

مخاطب آســیب بزند، بــازی تایید نخواهد شــد. 
ــه در  ــه ای ک ــای رایان ــه بازی ه ــی: ب ــار اجتماع ــار هنج معی
آن هــا از کلمــات و رفتارهــای ناشایســت و ناقــض ارزش هــای 
ــون از قبیــل مــردم آزاری  اجتماعــی و فرهنگــی و نقــض قان
ــار  ــار، رفت ــوع گفت ــه ن ــه ب ــا توج ــود، ب ــتفاده ش ــزا اس ــا ناس ی
ــازی  ــط ب ــرایط و محی ــتفاده از آن و ش ــات اس ــداد دفع و تع
ــرای انتشــار  ــاال ب ــه ب ــا ۱۸ ســال ب ــه ای، رده ســنی ۱۲ ت رایان

ــرد. ــق می گی تعل

معیــار ناامیــدی: بــه بازی هایــی کــه باعــث ایجــاد ناامیــدی 
ــوده و  ــدازه نب ــان شــود، در صورتــی کــه بیــش از ان در بازیکن
آســیب زا از نظــر روحــی و روانــی نباشــد رده ســنی از ۱۲ تــا ۱۸ 

ســال به باال بــه آن ها تعلــق می گیرد.
دارای  رایانــه ای  بازی هــای  بــه  ســنی  رده  تخصیــص 
ــی و  ــدید فرهنگ ــان ش ــا آسیب رس ــه ی ــای مجرمان محتواه
ــت؛ ــوع اس ــر ممن ــروح زی ــوارد مش ــردی در م ــی و ف اجتماع
* دارا بــودن محتواهای خــاف عفت و اخاق حســنه: از قبیل 
اشــاعه فحشــاء و انحرافــات جنســی و منکــرات یــا تحریک و 
تشــویق و ترغیب بــه انجــام آن هــا، موســیقی های غیرمجاز و 

ــز. ــوزون و تحریــک آمی انجــام حــرکات م
* دارا بودن محتواهای خاف مقدسـات دینی و اسامی جامعه 
ایرانـی: از قبیـل دارا بـودن محتواهای مخالف اسـام یا ترویج 
دهنـده عقایـد گروه هـا و فرقه هـای انحرافی، توهیـن و هتک 

حرمت بـه انبیـاء و ائمـه معصومیـن)ع( و مراجـع تقلید.
* دارا بــودن محتواهــای خــاف امنیــت و آســایش عمومی: از 
قبیــل تبلیغ علیــه نظام، اختــال در وحــدت ملــی و اختال در 
نظم عمومی کشــور، انتشــار محتواهای خاف قانون اساسی و 

ارزش هــای بنیادیــن انقــاب اســامی.
ــده  ــب کنن ــز و ترغی ــک آمی ــای تحری ــودن محتواه * دارا ب
ــا ترویــج کننــده قانون شــکنی: از قبیــل  ــه ارتــکاب جــرم ی ب
ــروبات  ــا و مش ــدر، روانگردان ه ــواد مخ ــرف م ــج مص تروی

ــات.  ــیگار و دخانی ــتفاده از س ــغ اس ــی و تبلی الکل
ــی و  ــی و فرهنگ ــدید اجتماع ــیار ش ــای بس ــاری ه * ناهنج
رذایــل اخاقی که لزومــا جرم هم نیســتند: از قبیــل رفتارهای 
شــدید غیر مودبانه، اســتفاده مکرر از کلمات رکیک و نامناسب، 
ــز و  ــای قســاوت آمی خشــونت های بســیار شــدید و صحنه ه

شــکنجه. 
ــاره  ــر درب ــه بیش ت ــر چ ــازی ه ــریح و شفاف س ــت تش جه
رونــد »ممیــزی پــس از انتشــار«، در آینــده نزدیــک نشســتی 
ــا  ــه ای ب ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل ــل بنی ــا حضــور مدیرعام ب
ــوه  ــان و نح ــد. زم ــد ش ــزار خواه ــرم برگ ــازان محت بازی س

شــرکت در ایــن نشســت متعاقبــا اعــام می شــود.

از سوی بنیاد ملی بازی های رایانه ای؛

روند نظارت بر بازی های موبایلی تشریح شد

ــای رایانه ای بازیه

http://mehrnews.com


نوشت افزار    و اسباب بازی



صفحه 30 | شماره 10 |  آذر 96  MEHR NEWSAGENCY
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ــه  ــا روایــت می شــد. چــرا کــه خال ــه م »داســتان عروســک بِــی همیشــه در خان
ــزرگ  ــادر ب ــتم م ــت داش ــه دوس ــود و همیش ــی ب ــی قدیم ــک بِ ــب ی ــن صاح م
ــا مــن هــم عروســک خــود  ــد ت ــن عروســکی درســت کن ــرای مــن هــم، چنی ب

ــم.  ــته باش را داش
ــدازه ای عروســک های بومــی  ــا ان ــا افســانه احســانی آشــنا شــدم و ت ــا ایــن کــه ب ت
ــی«  ــک عروســک »ب ــم ی ــا هــم برای ــردم ت ــم را تشــویق ک را شــناختم و مادربزرگ
ــار  ــان مادربزرگــم بیم ــاد دهــد. آن زم ــن ی ــه م ــد و هــم ســاختنش را ب درســت کن
ــا چــه ذوقــی، برایــم عروســک درســت  ــود امــا هیــچ وقــت یــادم نمــی رود کــه ب ب

ــی داد.  ــح م ــن توضی ــه م ــک را ب ــاختن عروس ــه س ــرد  و چگون می ک
حــاال بزرگ تریــن حســرتم ایــن اســت کــه چــرا لحظه لحظــه اشــتیاق مــادر بزرگــم 
بــه ســاخت عروســک »بــی« را ثبــت نکــردم. ســاخت عروســک برایــش خیلــی بــا 
ــراث  ــن می ــت ای ــت دارم و اهمی ــی« را دوس ــن »ب ــه م ــت ک ــود و می دانس ارزش ب
فرهنگــی را درک می کنــم. عروســک مادربــزرگ را بــرای افســانه احســانی فرســتادم 
و حــاال چنــد ماهــی اســت کــه بــا کمــک او و پوپــک عظیــم پــور کــه پژوهشــگر 

ــی مشــغولم...« ــه ســاخت ب عروســک های بومــی اســت ب
اینهــا گفته هــای بهنــاز پویــان، احیاکننــده عروســک »بــی« اســت کــه روزگاری در 
اســتان خوزســتان و بــه ویــژه شــهر دزفــول رواج داشــته و حــاال کمتــر کســی، آن را 

می شناســد. 
ــان  ــاره و بی ــن عروســک اش ــه تاریخچــه ای ــر ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــان در گفتگ پوی
ــن،  ــادری م ــزرگ م ــت دارد. مادرب ــش از ۷0 ســال قدم ــن عروســک بی ــد: ای می کن
ســاخت عروســک را از خالــه اش یــاد گرفتــه بــوده؛ خالــه او خیاطــی می کــرده و آن 
ــت.  ــده اس ــتفاده می ش ــروس اس ــاق ع ــن ات ــرای تزیی ــک ها ب ــن عروس ــان از ای زم
گرچــه حــاال هیــچ عروســی از »بــی« در آراســتن اتــاق خــود اســتفاده نمــی کنــد. 
بــه گفتــه احیاکننــده ایــن عروســک بومــی، روزگاری »بــی« و دامــادش را بــه یــک 
ــزان  ــان آوی ــاق نوعروس ــوار ات ــه دی ــد ب ــاق« می گفتن ــد ات ــه آن »بن ــه ب ــه ک ریس
ــک را  ــن عروس ــم ای ــی ه ــاله دزفول ــا 50 س ــای 40 ی ــاال خانم ه ــد و ح می کردن
نمی شناســند و حتــی مادربزرگــی کــه بــه او ســاخت »بــی« را آمــوزش داده، بافتــن 

ریســه یــا همــان بنــد اتــاق را بــه خاطــر نداشــته اســت. 
ــن  ــد: م ــد و می گوی ــی می دان ــراث فرهنگ ــک می ــی« را ی ــک »ب ــان، عروس پوی
ســاخت ایــن عروســک را از مادربزرگــم و او از خالــه و مــادر و مادربزرگــش فراگرفتــه، 
در نتیجــه ایــن عروســک یــک میــراث خانوادگــی بــرای مــن و بســیاری از دختــران 
خوزســتانی و بــه ویــژه دزفولــی اســت. بنابرایــن خــوب اســت کــه دختــران امــروز، 
ــه  ــن عروســک را ب ــوز درســت کــردن ای ــی کــه هن ــی را از مادربزرگ های ســاخت ب

خاطــر دارنــد یــاد بگیرنــد و ایــن میــراث فرهنگــی ارزشــمند را حفــظ کننــد.
ــه؛  ــه کار نمی رفت ــان ب ــاق نوعروس ــن ات ــرای تزیی ــا ب ــی« تنه ــک »ب ــا عروس  ام
ــه  ــاال آن گون ــا ح ــد ام ــازی می کرده ان ــک  ب ــن عروس ــا ای ــم ب ــا ه روزگاری بچه ه
ــع دســتی و گردشــگری  ــراث فرهنگــی، صنای ــی اداره می ــد حت ــان می گوی ــه پوی ک
دزفــول هــم ایــن عروســک را نمی شناســد و الزم اســت کــه »بِــی« ثبــت ملــی و 
ســاخت آن بــه نســل جــوان آمــوزش داده شــود؛ شــاید بــا ثبــت عروســک »بــی« و 
ــن  ــر ت ــان دیگــر ب ــان و جوان ــه نوجوان دیگــر عروســک های بومــی و آمــوزش آن ب
عروســک های پاســتیکی، لبــاس محلــی نپوشــانند و بــا عنــوان عروســک قشــقایی 

ــه فــروش نرســانند.  و بختیــاری ب
ــان  ــاختار هم ــرم و س ــرده؛ ف ــی« دســت نب ــاخت عروســک »ب ــیوه س ــان در ش پوی
ــرای ســاخت صــورت از  ــم ب ــا در قدی ــوده؛ تنه ــزرگ او ب ــه در روزگار مادرب اســت ک
نــی اســتفاده می شــده امــا حــاال چــون دسترســی بــه نــی آســان نیســت او از چــوب 
ــی«  ــروش عروســک های »ب ــی و ف ــاره چگونگــی معرف ــد. او درب ــی کن ــتفاده م اس
ــن عروســک  ــاره ای ــون درب ــم پیــش تاکن ــد: مــن از یــک ســال و نی هــم مــی گوی
تحقیــق و نزدیــک بــه چهــار مــاه اســت کــه ســاخت آن را آغــاز کــرده ام. ابتــدا بایــد 

ایــن عروســک معرفــی شــود. 
از ایــن رو در شــبکه هــای اجتماعــی به معرفــی و تبلیغ »بــی« پرداختــه ام. امیــدوارم 

ایــن عروســک زیبــای بومــی بــه درســتی معرفی شــود.

در گفتگو با مهر تشریح شد؛

احیای عروسک
 فراموش شده دزفول
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ــتی  ــار فهرس ــباب بازی از انتش ــر اس ــارت ب ــورای نظ ــر ش دبی
داد  تــازه خبــر  اســباب بازی های  و  از طرح هــای جدیــد 
تــا تولیدکننــدگان بــا طراحــان جــوان و مخاطبــان بــا 

شــوند.  آشــنا  تــازه  اســباب بازی های 
محســن حمولــه رئیــس دبیرخانــه شــورای نظــارت بــر اســباب 
ــیون  ــه کمیس ــن جلس ــات چهارمی ــوص مصوب ــازی درخص ب
ثبــت طــرح و صــدور مجــوز دبیرخانــه ایــن شــورا بــه خبرنــگار 
مهــر گفــت: در کمیســیون یادشــده تعــداد 4۲۱ پرونــده مــورد 
ــداد، ۱۲  ــن تع ــه از ای ــت ک ــرار گرف ــدور رأی ق ــی و ص بررس
پرونــده ثبتــی و ۷3 پرونــده خواســتار مجــوز تولیــد و تعــداد ۱4 
پرونــده مربــوط بــه بخــش واردات اســباب بــازی در گمــرکات 

مربــوط بــه حــوزه ســتادی دبیرخانــه بودنــد.
بــه گفتــه دبیــر شــورای نظــارت بــر اســباب بــازی از مجموعه 
پرونده هــای ثبتــی، ۷3 پرونــده از نظــر ثبــت بامانــع 
ــباب بازی ها  ــدی اس ــر گروه بن ــه از نظ ــد ک ــخیص داده ش تش
ــروه  ــده در گ ــی، 3 پرون ــی مهارت ــروه حرکت ــده در گ ۲ پرون
ــری،  ــروه فک ــده در گ ــی 4۲ پرون ــک آموزش ــی و کم آموزش
ــروه  ــده در گ ــری و ۶ پرون ــی هن ــروه فرهنگ ــده در گ 4۱ پرون

ــتند. ــرار داش ــه ای ق ــک و رایان الکترونی
 همچنیــن از مجمــوع پرونده هــای متقاضــی مجــوز تولیــد بــا 
ــت  ــت ثب ــه درخواس ــده ک ــد و ۷ پرون ــت ش ــده موافق ۷3 پرون
داشــتند بــه دلیل عــدم احــراز شــرایط ثبــت در کمیســیون رأی 
ــه بررســی بــه عمــل آمــده و احــراز  ــا توجــه ب نیــاورد. ولــی ب

ــا مجــوز  ــوع محصــول ب ــه ن ــن س ــه ای ــابه ب ــای مش نمونه ه
تولیــد یکــی از آنهــا موافقــت شــد. 

حمولــه در ادامــه بیــان کــرد:در مجمــوع مجــوز تولیــد در ایــن 
کمیســیون بــه ۷3 پرونــده افزایــش یافــت کــه از نظــر گــروه 
بنــدی اســباب بــازی 4۱ پرونــده حرکتــی مهارتــی، 4۷ پرونــده 
گــروه آموزشــی و کمــک آموزشــی، 44 پرونــده در گــروه 
فکــری و 4 پرونــده در گــروه فرهنگــی هنــری قــرار داشــتند. 
ــازی در حــال  ــر اســباب ب ــر شــورای نظــارت ب ــه دبی ــه گفت ب
ــه  ــاع شــده ب ــا و ســرگرمی های ارج ــاز ی ه حاضــر اســباب ب
ــرار  ــدور رأی ق ــی و ص ــورد بررس ــروه م ــیون در ۶ گ کمیس
ــی،  ــی مهارت ــداز: حرکت ــا عبارتن ــن گروهه ــه ای ــد ک میگیرن
آموزشــی و کمــک آموزشــی، فکــری، فرهنگــی هنــری، 
ــن  ــه ای ــه ب ــه ای. حمول ــک و رایان ــی، الکترونی ــک درمان کم
ــازی، فهرســتی  ــر اســباب ب ــه شــورای نظــارت ب کــه دبیرخان
ــن  ــرد: ای ــان ک ــاره و بی ــرده، اش ــه ک ــد ارائ ــای جدی از طرح ه
دبیرخانــه، بــا توجــه بــه سیاســت های حمایتــی و هدایتــی و به 
منظــور معرفــی ایده هــا، طرح هــا و تولیــدات داخلــی و اســباب 
ــرای آگاهــی  ــه لیســتی ب ــه تهی ــدام ب ــد، اق ــاز ی هــای جدی ب
ــق  ــه از طری ــت ک ــرده اس ــازی ک ــباب ب ــت اس ــه صنع جامع
رســانه های جمعــی در اختیــار عاقــه منــدان قــرار مــی گیــرد. 
هــدف از ایــن کار، معرفــی طراحــان اســباب بــازی کــه بعضــًا 

ــدگان اســت.  ــد کنن ــه تولی ــه جامع ــان هســتند ب جوان
ــش  ــد و افزای ــرآغاز کار جدی ــی، س ــن معرف ــه ای ــوری ک ط

تولیــدات ارزنــده داخلــی در کشــور باشــد امــری کــه بــا توجــه 
بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر لــزوم افزایش 
ابتــکارات تولیدکننــدگان، اســتقال اقتصــادی و افزایــش 

ــرد.  ــرار گی ــد بیشــتر مطمــح نظــر ق ــی بای ــروت مل ث
او بــا اشــاره بــه ایــن کــه بیــش از یــک ســال قبــل قــرار بــر 
ایــن بــود کــه بنیــاد ملــی اســباب بــازی شــکل گیــرد گفــت: 
قــرار بــود در صــورت تاییــد شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
شــکل بگیــرد و حتــی اساســنامه ایــن کار هــم تدویــن و در آن 
ــن  ــود. ای ــاره شــده ب ــه اش ــاد و وزارتخان ــر نه ــف ه ــه  وظای ب
ــه روش هیئــت امنایــی  ــاد هــم چــون بنیادهــای دیگــر، ب بنی
اداره خومــی شــود و مدیریــت آن را مدیرعامــل کانــون پرورش 
فکــری بــه عنــوان نهــاد متولــی در حــوزه کــودکان و نوجوانان 

ــده دارد. برعه

در گفتگو با مهر مطرح شد:

طرح ها و اسباب بازی های جدید در راه است

یــک واردکننــده اســباب بــازی بــا انتقــاد از نبــود سیاســت واحــد در زمینــه واردات اســباب بازی، 
ــادر محمدپــور  از ضــرورت تشــکیل صنــف مســتقل بــرای ســامان دهی ایــن صنعــت گفــت. ن
ــرد:  ــان ک ــاره و بی ــباب بازی اش ــدگان اس ــکات واردکنن ــه مش ــر ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب در گفتگ
ــر  ــراد زی ــن اف ــه ۱000 نفــر می رســد کــه ای ــدگان اســباب بازی ب تعــداد فروشــندگان و واردکنن
ــد انجمــن  ــد و گرچــه خودشــان دوســت دارن ــه خــرازی فروشــان فعالیــت می کنن نظــر اتحادی
مســتقلی داشــته باشــند تــا بــه موانــع و مشکاتشــان بپــردازد امــا بــه نظــر می رســد اتحادیــه 
ــن آن،  ــه کمتری ــی اش ک ــع مال ــون مناف ــدارد چ ــرا ن ــه ماج ــی ب ــچ تمایل ــان هی خرازی فروش

پرداخــت حــق عضویــت ســاالنه و همچنیــن مبلغــی بــرای کســب مجــوز اســت.
بــه گفتــه ایــن واردکننــده اســباب بــازی، در اتحادیــه خــرازی فروشــان تهــران، هیــچ بخــش 
مســتقلی بــه تولیدکننــدگان یــا فروشــگاه داران و واردکننــدگان اســباب بــازی تعلــق نگرفتــه تــا 
مشکاتشــان بررســی و راه حل هایــی بــرای برطــرف کــردن آن در نظــر گرفتــه شــود. از ســوی 
ــک  ــر تشــکیل ی ــود را ب ــزم خ ــم، ع ــباب بازی ه ــدگان اس ــندگان و واردکنن ــود فروش ــر خ دیگ

ــد.  ــه مســتقل و جــدا شــدن از صنــف خرازهــا جــزم نمی کنن اتحادی

محمدپــور بــه ایــن کــه واردات اســباب بــازی، تهدیــدی بــرای تولیدکننــدگان نیســت اشــاره و 
بیــان کــرد: ایــران در زمینــه صنعــت اســباب بــازی، حتــی عقب تــر از کشــوری چــون پاکســتان 
اســت. مــا نمی توانیــم انــواع اســباب بــازی را در کشــور خــود تولیــد کنیــم. بــه همیــن خاطــر 
ــه ســاخت و تولیــد عروســک ها و اســباب بازی های بومــی توجــه  ــر اســت تولیدکننــدگان ب بهت
کننــد. او عــدم وجــود قانــون کپی رایــت را یکــی از مشــکات صنعــت اســباب بــازی دانســت و 
افــزود: مــن بــا قاچــاق کــه بــه یــک گــره بازنشــدنی تبدیــل شــده کاری نــدارم امــا یــک ســری 

برندهــا وجــود دارد کــه انحصــار آن بــا برخــی واردکننــدگان اســت.
بـرای مثـال انحصـار یـک برنـد المانی بـا من اسـت. امـا از انجـا کـه در مملکـت ما کپـی رایت 
وجـود نـدارد مـی بینم که مشـابه آن برنـد را در ایـران تولیـد و یا از چیـن وارد می کننـد حاال حق 
و حقـوق مـن نوعـی چـه می شـود، خـدا دانـد. محمدپـور با اشـاره بـه این کـه اسـباب بازی یک 
کاالی فرهنگـی اسـت گفـت: در حال حاضـر، همه کشـورهای دنیا به نقـش و تاثیر اسـباب بازی 

در فرهنگسـازی پـی برده انـد. اما مـا هنـوز عمـق مسـاله را درک نکرده ایم. 
هرجـا به نفع مان باشـد اسـباب بـازی را یـک کاالی فرهنگی می دانیـم اما حاضر نیسـتیم فعاالن 
در ایـن زمینـه را از مالیـات معـاف کنیـم. مگـر نـه این کـه به کاالهـای فرهنگـی مالیـات تعلق 
نمی گیـرد!؟ ایـن واردکننـده اسـباب بازی با اشـاره بـه این که سیاسـت واحـدی در ارتبـاط با این 
کـه چه نوع اسـباب بـازی وارد شـود و چه چیـز وارد نشـود، وجود نـدارد، گفـت: یـک روز آمدند و 
عروسـک باربـی را ممنـوع کردنـد، بی این کـه بداننـد چندین و چنـد نفر متضـرر می شـوند اما از 

خـود سـوال نکردند مـا باربـی را حذف کنیـم چـه عروسـکی را می خواهیم جایگزیـن کنیم؟ 
در مـورد شـخصیت های دیگـر هـم چنیـن وضعـی وجـود دارد. یـک روز اسـپایدرمن را ممنـوع 
می کننـد روز دیگـر واردات آن، اشـکالی نـدارد و مـا در ایـن میان، می مانیـم چه کنیـم؛ آن هم در 
شـرایطی که هیچ اتحادیه مسـتقلی برای واردکنندگان و فروشـگاه داران اسـباب بازی وجود ندارد. 
محمدپور، فرهنگسـازی در زمینه اسـباب بازی را ضروری دانسـت و افزود: پشـت هر عروسک که 
بـه یک شـخصیت جهانی تبدیل می شـود یک دنیا فکـر و ایـده و برنامه وجود دارد و شـرکت های 
بـزرگ دنیـا بـرای آن برنامه ریزی می کنند اما ما چشـم خـود را بر همـه این واقعیت ها بسـته ایم 

و تنها شـعار می دهیم؛ عروسـک و اسـباب بـازی، کاالهای فرهنگی هسـتند.

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سیاست واحدی برای واردات اسباب بازی نداریم
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ـــازی ـــباب ب اس

مدیــرکل دفتــر مطالعــات فرهنگــی ســازمان تبلیغات اســامی 
گفــت: جهانــی شــدن و فن آوری هــای نــو بــر فرهنــگ 
رســمی مــا تاثیــر گذاشــته و تبلــور آن در شــبکه های مجــازی 

مشــهود اســت. 
ــن کــه  ــه ای ــگار مهــر ب ــا خبرن مهــدی کامــوس در گفتگــو ب
از  اجتماعــی  شــبکه های  بــر  نــو  فن آوری هــای  تاثیــر 
ــورد  ــی م ــای فرهنگ ــد کااله ــات و رص ــر مطالع ــوی دفت س
ــا نشســت هایی در  ــان کرد:م ــه اشــاره و بی ــرار گرفت بررســی ق
زمینــه آشــنایی بــا شــبکه های اجتماعــی چــون فیــس بــوک، 
اینســتاگرام، تلگــرام و پیــش از آن الیــن و وایــب داشــته ایــم. 
همچنیــن بــه تجزیــه و تحلیــل تاثیــر فــن آوری هــای نــو بــر 
ایــن شــبکه ها پرداختیــم چراکــه ایــن نــوع فــن آوری هــا بــر 

فرهنــگ رســمی ما اثــر می گــذارد.  
مدیــرکل دفتــر مطالعــات و رصــد کاالهــای فرهنگــی 
ــر  ــو ب ــای ن ــن آوری ه ــی شــدن و ف ــزود: دو موضــوع جهان اف
ــوع  ــن موض ــور ای ــذارد و تبل ــر می گ ــمی ما تاثی ــگ رس فرهن
در شــبکه های اجتماعــی خیلــی خــوب دیــده می شــود 
چــون هــم اصــل گمنامی وجــود دارد و هــم مجــاورت. آدم هــا 
بــا ایــن کــه بــه ظاهــر در کنــار هــم هســتند امــا یکدیگــر را 
نمی شناســند. بــه همیــن خاطــر مهــم اســت کــه چــه افــرادی 

ــد.  ــرار می گیرن ــم ق ــار ه کن
ــوا  ــد محت ــر از تولی ــم ت ــراد، مه ــا و اف ــی زمینه ه ــه عبارت ب
بــرای شــبکه های اجتماعــی هســتند؛ یعنــی مهــم اســت کــه 
یــک موضــوع یــا یــک فــرد را چــه کســانی دنبــال می کننــد. 
کامــوس یکــی دیگــر از کارهــای پژوهشــی دفتــر مطالعــات و 
ــزه بچه هــا  ــاره انگی رصــد کاالهــای فرهنگــی را تحقیــق درب
ــا  ــزود: م ــه ای دانســت و اف ــه بازی هــای رایان در روی آوردن ب
در زمینــه اپلیکیشــن ها، خیلــی ورود نکــرده ایــم امــا درزمینــه 
بازی هــای رایانــه ای، پژوهشــی را انجــام داده ایــم کــه اصــا 
چــرا بچه هــا بــه بــازی روی می آورنــد و انگیزه هاشــان 

کــدام اســت؟ 
ــش  ــش از ۱00 پژوه ــر بی ــی را ب ــه فراتحلیل ــن زمین ــا در ای م
ــزه کــودکان و  ــه انگی ــا ب ــم ت ــی انجــام دادی ــر بیــن الملل معتب
نوجوانــان بــرای اقــدام بــه بــازی رایانــه ای و اتفاقاتــی کــه در 
ــم. ایــن نویســنده و پژوهشــگر  ذهــن آنهــا می افتــد پــی ببری
ــر از  ــی دیگ ــت« را یک ــی »دارک ن ــوان، بررس ــودک و نوج ک
ــی  ــای فرهنگ ــد کااله ــات و رص ــر مطالع ــای دفت فعالیت ه
برشــمرد و گفــت: »دارک نــت«، قســمت نادیــده فضــای نــت 
ــا سانســور طراحــی شــده. ــرای مبــارزه ب ــا ب اســت کــه در دنی

ــم  ــکاری و جرای ــبکه های بزه ــرای ش ــال حاضــر  ب ــا در ح ام
ــی و  ــودک آزاری و آزار جنس ــا ک ــل ت ــتخدام قات ــیار از اس بس

ــود.  ــه می ش ــره گرفت ــت به ــر از دارک ن ــوارد دیگ م
مــا در ایــن زمینــه مطالعــه و گزارشــی را بــه صــورت محرمانــه 
بــرای مراکــز مربوطــه ارســال کــرده ایــم. بــه گفتــه کامــوس، 
یکــی از مهم تریــن فعالیت هــای دفتــر مطالعــات و رصــد 
ــال  ــا از س ــت. آنه ــی اس ــده پژوه ــی، آین ــای فرهنگ کااله

۲0۱5 تــا ۲5  را بررســی و براســاس انــواع پروتکل هــای 
ــر فضــای ســایبری  مطــرح شــده از ســوی شــرکت های معتب
پیــش بینــی کــرده انــد کــه هــر ســال چــه فــن آوری هایــی در 

ــد.  ــان می ده ــود را نش ــازی خ ــای مج فض
همچنیــن دیده بانــی فضــای فرهنگــی دینــی کشــور در حــوزه 
ــوای ایــن کاالهــا،  ــد کاالهــای فرهنگــی و تحلیــل محت تولی
شناســایی آثــار و کاالهــای فرهنگــی مهم دنیــا، مطالعــه، رصد 
و ســنجش چگونگــی تولیــد کاالهای فرهنگــی، آینــده پژوهی 
فرهنگــی بــه منظــور شــناخت فرصت هــا و تهدیدهــای پیــش 
تولیــد  پی آمدســنجی  فرهنگــی،  کاالهــای  تولیــد  روی 
ــی  ــاله یابی و جریان شناس ــور، مس ــی در کش ــای فرهنگ کااله
فرهنگــی دینــی تولیــد کاالهــای فرهنگــی پیشــنهاد و تولیــد 
ــق  ــه تحق ــک ب ــی و کم ــی دین ــوی فرهنگ ــای الگ کااله
رســالت و مأموریت هــای اصلــی ســازمان تبلیغــات اســامی در 
حــوزه نظــارت و سیاســت گذاری تولیــد کاالهــای فرهنگــی در 

کشــور از مهــم تریــن اهــداف ماســت.
مدیــرکل دفتــر مطالعــات و رصــد کاالهــای فرهنگــی، رصــد 
را بــه دو گونــه مشــاهده گر و مداخله گــر تقســیم کــرد و 
افــزود: رصــد مــا بیشــتر از نــوع مشــاهده گر اســت. مــا 
ــم کــه تفاوتــش  ــگار« می پردازی ــه رصــد »آینده ن ــن ب همچنی
ــرای آینــده، ســناریو  ــا رصــد آینده نگــر در ایــن اســت کــه ب ب
می نویســد. بــه ایــن معنــی کــه مــا براســاس اســناد باالدســتی 
پیش بینــی می کنیــم کــه در دهه هــای آینــده بــا چــه 

ــویم.  ــه رو می ش ــی روب وضعیت
ــم و  ــایی می کنی ــود را شناس ــع موج ــدا وض ــی، ابت ــه عبارت ب
ــم.  ــرل می پردازی ــل کنت ــای غیرقاب ــی متغیره ــه بررس ــد ب بع
کامــوس بــا اشــاره بــه تغییراتــی کــه در کــودکان و نوجوانــان 
ــم  ــی کنی ــا را بررس ــه ۹0 ه ــر ده ــت: اگ ــده گف ــود آم ــه وج ب
ــا  ــد. م ــاق می افت ــه دارد اتف ــویم ک ــی می ش ــه تغییرات متوج

ــم.  ــی نمی گیری ــانه مل ــود را از رس ــات خ ــر اط دیگ
ــون و  ــل ج ــی در نس ــرده و تغییرات ــد ک ــب رش ــان رقی گفتم
ــه 50 و  ــال در ده ــرای مث ــده اســت. ب ــود آم ــه وج ــوان ب نوج
۶0 نویســنده ها از دل آمــوزش و پــرورش بیــرون آمدنــد و 
ــنده ها،  ــه ۷0 و ۸0 نویس ــا در ده ــناختند  ام ــودکان را می ش ک
ــودکان  ــا ک ــه ب ــنده ای ک ــدند و نویس ــین ش ــت میزنش پش
زندگــی نمی کنــد یــا  از کــودک رســانه ای می گویــد یــا 

کودکــی خــودش را مــرور می کنــد. 
ــنده هایی  ــت نویس ــی در دس ــان اصل ــه جری ــم ک ــروز ه ام
اســت کــه بــا کــودک امــروز ســروکار ندارنــد. مدیــرکل دفتــر 
ــن  ــی ای ــه خروج ــی ب ــای فرهنگ ــد کااله ــات و رص مطالع
ــد  ــنجش و رص ــات، س ــر مطالع ــان کرد:دفت ــاره و بی ــر اش دفت
محصــوالت فرهنگــی زیــر نظــر معاونت پژوهشــی و آموزشــی 
ســازمان تبلیغــات اســامی بنیاد نهــاده شــده اســت؛ ایــن دفتــر 
دیده بانــی، جریان شناســی، تحلیــل و بررســی ارزش هــا و 
فرهنــگ منبعــث از کاالهــای فرهنگــی تولیــد داخــل و خــارج 
را بــا هــدف شناســایی به هنــگام جریان هــا، آینده پژوهــی 
فرهنگــی و ارائــه راهبردهــای مواجهــه و مقابلــه هوشــمندانه با 
آن هــا بــه انجــام می رســاند و مــا ســه گونــه خروجــی داریــم 
کــه عمــده تریــن آن  ارائه گــزارش بــه نهادهــای باالدســتی و 

ــت.  ــمی حاکمیتی اس ــاد رس ــن نه باالتری
دوم، اگــر کســانی بــه دفتــر مراجعــه کننــد، در صــورت 
صاحدیــد مــواردی را در اختیارشــان می گذاریــم و ســوم، 

نشست هاســت. برگــزاری  عمومی مثــل  انتشــار 

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

گمنامی و مجاورت شبکه های مجازی را جذاب کرده است
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ـــازی ـــباب ب اس

فکــر  مــن  گفــت  محمدعلــی شــامانی 
می کنــم مــا بایــد پیــش از این کــه بخواهیــم 
بدانیــم بچه هــا بــه حقــوق خود آشــنا هســتند 
یــا نیســتند جامعــه ای کــه در آن پایبنــدی بــه 
ــق  ــک سرمش ــوان ی ــررات به عن ــون ومق قان
علنــی وجــود نداشــته باشــد، نمی تــوان مشــق 

ــی کــرد.  قانون
مشــاور مدیرعامــل کانــون افــزود: بی اعتنایــی 
بــه قانــون و حقــوق افــراد در ارتباط هــای 
کــه  اســت  مشــهود  بســیار  اجتماعــی 
قانون گریــزی از رانندگــی و قوانیــن ترافیکــی 
و حرکــت در یــک خــط آغــاز می شــود 
و تــا بی احترامــی بــه حقــوق دیگــران در 
ــد.  ــه می یاب ــه ادام ــف جامع بخش هــای مختل
شــامانی هم چنیــن یــادآور شــد در جامعــه مــا 
الگوهــای مناســبی وجــود نــدارد و بزرگ ترهــا 
نیــز الگــوی مناســبی بــرای قانون منــدی 
ــه  ــم ک نیســتند ضمــن این کــه همــه می دانی
بچه هــا حــق و حقوقــی دارنــد کــه اگــر از آن 
غفلــت کنیــم تبعــات آن تــا ســال ها بــر جــای 

خواهــد مانــد. 
ــد،  ــد بیاموزن ــا حــق دارن ــه داد: بچه ه وی ادام
اســتفاده  اســباب بازی ها  از  ببرنــد،  لــذت 
کننــد، بــازی کننــد، هــوای پــاک تنفــس کنند 
و بهتریــن مدرســه را داشــته باشــند، هــر طــور 
ــازند،  ــکوفا س ــود را ش ــر خ ــد هن دوســت دارن
دســت بــه خلــق بزننــد، تجربــه کننــد و فــردا 
ــا در  ــا بزرگ تره ــفانه م ــا متاس ــازند ام را بس
قالب هایــی از پیــش تعییــن شــده همــه چیــز 

ــم.  ــزی می کنی ــا برنامه ری ــرای آن ه را ب
ــودکان اســت  ــان داشــت حــق ک ــامانی بی ش
ــیر  ــا مس ــونت ب ــه دور از خش ــه ای ب در جامع
ایمــن زندگــی کننــد امــا شــهرهای مــا 
هیــچ ســنخیتی بــا نیازهــای کــودکان نــدارد، 
ــه  ــهری ب ــی ش ــان و طراح ــات، مبلم امکان
گونــه ای اســت کــه فرصــت لــذت بــردن بــه 
ــود  ــن خ ــب س ــا متناس ــد ت ــا نمی ده بچه ه
ــا بزرگ ترهــا در قالب هــای  ــد ام اســتفاده کنن
از پیــش تعییــن شــده و بــا بی اعتنایــی کامــل 

بــه بچه هــا همــه چیــز را بــرای آن هــا 
می کنیــم.  برنامه ریــزی 

ــای  ــام نهاده ــه تم ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــش  ــی نق ــه نوع ــز ب ــوزه نی ــن ح ــر ای درگی
خودشــان در ایجــاد فرصــت لذت بخشــی 
ــراز کــرد:  ــد، اب ــغ می کنن ــرای بچه هــا را دری ب
ــه در  ــای اولی ــن آموزش ه ــه مهم تری ــر چ اگ
ــن  ــا بزرگ تری ــرد ام ــکل می گی ــواده ش خان
تــاش  کــه  اســت  ایــن  مــا  مشــکل 
نمی کنیــم بــا بچه هــا گفت وگــو کنیــم و 
حرف هــای آن هــا را بشــنویم. شــامانی ادامــه 
داد مــا حتــی در مدرســه ضوابــط را بــه آن هــا 
ــی  ــق اعتراض ــچ ح ــم و او هی ــه می کنی دیکت
نــدارد، حتــی در بهینه ســازی فضــای مدرســه 

ــد انتخــاب کنــد  ــدارد و نمی توان نیــز نقشــی ن
ــد و...  ــد کن ــی بازدی ــه محل ــرود، از چ ــا ب کج

ــد.  ــتیفا کن ــود را اس ــوق خ حق
نیـز  مسـوول  نهادهـای  کـرد:  اضافـه  وی 
فرامـوش کرده انـد کـه اول بایـد بـه کـودکان 
بپردازنـد تا فـردای جامعه سـاخته شـود و تنها 
از بچه هـا انتظـار داریـم بـه عنـوان بازیگـران 
صحنـه حضـور پیـدا کننـد و مـا آن هـا را بـه 
نمایـش بگذاریـم بـدون ایـن کـه بـه نیازها و 

حقوق شـان توجـه داشـته باشـیم. 
بــا  کانــون  مدیرعامــل  عالــی  مشــاور 
ــی  ــت های جناح ــر در سیاس ــه تغیی بیان این ک
ــت،  ــر اس ــز اجتناب ناپذی ــودکان نی ــر ک در ام
ــان  ــم تکلیف م ــاش کنی ــد ت ــه داد: بای ادام
را مشــخص کنیــم چــرا کــه مــا هنــوز 
ــا  ــال ب ــای اطف ــورد دادگاه ه ــم در م نمی توانی
ــم.  ــرف بزنی ــاص آن ح ــات خ ــه مختص هم
ــن گفــت: تمــام رفتارهــای  شــامانی هم چنی
تربیتــی مــا هنــوز رفتارهــای بازدارنــده 
ــن  ــط ای ــا فق ــت م ــاح و تربی ــت و اص اس
ــاح در آن  ــار اص ــچ رفت ــم را دارد و هی اس
ــت  ــاح و تربی ــه اص ــی ک ــم درحال نمی بینی
بــا آمــوزش صــورت می گیــرد کــه الزم 
ــری  ــی بازنگ ــام آموزش ــاختار نظ ــت س اس
آن هــا  بــه  کــودکان  حقــوق  و  شــود 

شناســانده شــود. 
وی گفـت تمـام نهادهـا و از جملـه کانـون 
بایـد  پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان 
تاش کننـد یک بـار دیگر حقـوق کـودکان را 

بازخوانـی کنند تا بچه ها بیشـتر با حقوق شـان 
آشـنا شـوند چرا که کـودکان ما مانند بسـیاری 
خـود  حقـوق  از  خانواده هـا  و  بزرگ ترهـا  از 

آگاهـی الزم را ندارنـد. 
ایـن مـدرس دانشـگاه هم چنیـن یـادآور شـد 
رسـانه های مـا نیـز در مـورد حقـوق کـودک 
حرفـی ندارنـد چـرا که مـا ایـن موضـوع را به 
حاشـیه برده ایم و خیلی جدی گرفته نمی شـود 
در حالـی که کودک فهیم اسـت اما رشـد الزم 
را نکـرده اسـت و واجـد تمام حقوق هاسـت که 

ما نتوانسـتیم به او بشناسـانیم. 
ــی  ــه ی مل ــت: هفت ــراز داش ــن اب وی هم چنی
ــام  ــا تم ــت ت ــی اس ــت مغتنم ــودک فرص ک
ارکان، عناصــر و نهادهــای درگیــر بــا موضــوع 
ــه  ــم ک ــه دهی ــه ای توج ــه نقط ــودک را ب ک
بچه هــا دارایی هــا و ســرمایه های اصیــل 
ــه شــدت  ــد از حقوق آن هــا ب مــا هســتند و بای
مراقبــت کنیــم اگــر خواســتار جامعــه ای پویــا، 
ــرای فــردا هســتیم بایــد از  ســالم و بانشــاط ب

ــم.  ــاز کنی ــروز آغ ام
شــامانی در پایــان اضافــه کــرد: هفتــه ی ملــی 
فرصــت مناســبی اســت کــه بــه همــه بگوییم 
چــرا کــودک مهــم اســت و وقتــی شــعار ایــن 
ــت...«  ــانی خداس ــودک نش ــر ک ــه را »ه هفت
ــا را  ــم قصــد داشــتیم حواس ه انتخــاب کردی
بــه ایــن نقطــه جلــب کنیــم کــه بــا موجوداتی 
ســروکار داریــم کــه فرشــته های خــدا بــر روی 
زمیــن و مایــه خیــر، برکــت، آرامــش و حضــور 

معنــوی همــه ی مــا هســتند.

مشاور عالی مدیرعامل کانون پرورش فکری:

طراحی های شهری امنیت کودکان را به خطر می اندازد
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ـــازی ـــباب ب اس

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

جای خالی
 اتحادیه مستقل اسباب بازی

ــازی گفــت: ااتحادیــه مســتقل اســباب بازی  ــر اســباب ب دبیــر شــورای نظــارت ب
ــای  ــباب بازی ه ــا و اس ــا خرازی ه ــی ب ــباب بازی های واردات ــش اس ــم و بخ نداری

داخلــی بــا اتحادیــه پاســتیک اســت! 
محسـن حموله در گفتگـو با خبرنگار مهر به ضرورت شـکل گیری یـک اتحادیه یا 
انجمن صنفی مسـتقل برای اسـباب بازی اشـاره و بیان کرد: مسـاله مهمی که باید 
بـه آن توجه شـود این اسـت که مـا در کشـور اتحادیه مسـتقل اسـباب بازی نداریم 
تـا پیگیر حـق و حقـوق تولیدکننـدگان حتـی فروشـندگان و واردکنندگان اسـباب 
بـازی باشـد بـه ایـن معنـی کـه بخـش اسـباب بازی های وارداتـی بـا خرازی ها و 

اسـباب بازی هـای داخلی بـا اتحادیه پاسـتیک و نایلون اسـت. 
دبیـر شـورای نظـارت بر اسـباب بازی با اشـاره بـه این کـه لزوم شـکل گیری یک 
اتحادیه مسـتقل، ۱۹ سـال پیـش مطرح شـده گفت: پس از شـکل گیری شـورای 
نظـارت بـر اسـباب بـازی، موضوعـی که در نخسـتین جلسـه مطـرح شـده ومورد 
بررسـی قـرار گرفتـه تشـکیل اتحادیه مسـتقل بـوده؛ از ایـن رو دبیـر شـورا، در ان 
زمـان، مکاتباتـی را بـا وزارت بازرگانـی وقت داشـته امـا از آن زمان تاکنـون اتفاقی 

نیفتاده اسـت. 
حمولــه بــه ایــن کــه بیــش از 400 فروشــگاه اســباب بــازی در شــهر تهــران وجود 
ــد  ــه ایــن مســاله اشــاره می کن ــون امــور صنفــی ب ــان کــرد: قان دارد، اشــاره و بی
کــه اگــر 300 واحــد صنفــی در یــک حــوزه فعالیــت کننــد، بایــد اتحادیه مســتقلی 

شــکل بگیــرد امــا هنــوز اســباب بــازی، انجمــن صنفــی مســتقی نــدارد. 
حتــی انجمــن خرازی هــا بخشــی را بــه طــور تخصصــی بــه واردکنندگان اســباب 
بــازی اختصــاص نــداده یــا اتحادیــه پاســتیک و نایلــون ســاختمان مســتقلی را 
بــرای طراحــان اســباب بــازی در نظــر نگرفتــه یــا تولیدکننــدگان اســباب بــازی 

هــای چوبــی و مقوایــی نمــی داننــد بایــد بــه کجــا مراجعــه کننــد. 
او قاچــاق را یکــی از مهمتریــن مشــکات در حــوزه بــازار اســباب بازی دانســت و 
افــزود: ایــن مســاله هــم بــه ضــرر تولیدکننــدگان و هــم بــه ضــرر واردکنندگانــی 
اســت کــه قوانیــن و اســتانداردها را رعایــت و از مبــادی قانونی، اســباب بــازی وارد 
می کننــد و اگــر اتحادیــه مســتقل اســباب بــازی شــکل بگیــرد، تــا انــدازه ای مــی 
توانــد بــه کمرنــگ شــدن مشــکات و موانــع قانونــی در ایــن زمینــه کمــک کند. 
حمولــه در پاســخ بــه ایــن کــه شــورای نظــارت بــر اســباب بــازی در زمینه مبــارزه 
بــا قاچــاق اســباب بــازی چــه کــرده و بــا نهادهــای مرتبــط چــه تعاملــی داشــته 
ــه ۱۹ ســال اســت  ــازی، نزدیــک ب ــر اســباب ب اســت گفــت:  شــورای نظــارت ب
ــذاری و  ــوان گفــت کــه در بحــث قانون گ ــه جــرات می ت ــه و ب کــه شــکل گرفت
تدویــن دســتورالعمل، قوانیــن محکــم و خوبــی وجــود دارد امــا چنــد عامــل بایــد 
دســت بــه دســت هــم بدهنــد تــا از ورود اســباب بــازی ممنوعــه خــودداری شــود. 
یکــی از ایــن عوامــل ایــن اســت کــه وزارت آمــوزش و پــرورش، فرهنگ و ارشــاد  
ــه همــراه یــک کارشــناس هنــری، وزارت صنعــت معــدن و تجــارت  اســامی ب
)بخــش صنعــت و بازرگانــی(، بهداشــت و درمان و آموزش پزشــکی، دو کارشــناس 
ــیما و  ــاوری، صداوس ــات و فن ــوم، تحقیق ــی از عل ــودک و فرهنگ ــناس ک روانش
اتحادیــه صنــف پاســتیک و نایلــون اعضــای شــورای نظــارت بــر اســباب بازی 
ــای  ــا و نهاده ــن وزارت خانه ه ــه ای ــه هم ــت ک ــن اس ــا ای ــار م ــتند و انتظ هس

مرتبــط بــه مــا در مبــارزه بــا قاچــاق کمــک کننــد.

اسـامی،  ایرانـی-  نوشـت افزار  تولیدکننـده  یـک 
اسـتفاده از ایـن نوشـت افزار را نیازمنـد فرهنگسـازی 
و اسـتمرار در تولیـد انیمیشـن با کیفیت بـاال و پخش 
از تلویزیـون و کاراکترسـازی دانسـت. علـی حدیدی 
تولیدکننـده فعـال در حـوزه نوشـت افزارهای ایرانـی، 
در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر، نوشـت افـزار را یکی از 
گفـت:  و  دانسـت  فرهنگ سـاز  عناصـر  مهم تریـن 
مـا بایـد فرهنگسـازی را از کودکـی آغـاز کنیـم و از 
آنجـا کـه اسـباب بـازی و لوازم التحریـر، از مهم ترین 
عوامـل فرهنگ سـاز هسـتند، متولیان فرهنگـی باید 
از تولیدکننـدگان کاالهـای فرهنگـی حمایـت کننـد 
و امکانـات الزم را بـرای تولیـد، معرفـی و تبلیـغ در 

اختیارشـان قـرار دهند.
مدیـر شـرکت تولید نوشـت افزار »آزاده« بـه ضرورت 
نوشـت افزار  از  اسـتفاده  زمینـه  در  فرهنگ سـازی 
سـراغ  بچه هـا  اگـر  کـرد:  بیـان  و  اشـاره  ایرانـی 
دفترهـا و مدادهـا و کوله هایـی می رونـد کـه عکس 
باربـی و بـاب اسـفنجی و بن تـن و مـرد عنکبوتـی 
بـر آن تصویـر شـده بـه ایـن خاطـر اسـت کـه ایـن 
شـخصیت ها را می شناسـند و بـا آن ارتبـاط برقـرار 
شـرکتی  فعالیـت  از  سـال   50 از  بیـش  کرده انـد. 
چـون والت دیسـنی می کنـد؛ تا امـروز شـمار باالیی 
کارتـون و فیلـم و داسـتان و محصـوالت جانبـی بـر 
اسـاس شـخصیت های دیسـنی خلق شـده امـا ما با 
اسـطوره ها و شـخصیت های کارتونـی و غیرکارتونی 
خـود چـه کرده ایـم؟ بچه هـای مـا تـا چـه انـدازه بـا 
افزارهـای  نقـش  بـر  کـه  تصویرهایـی  و  طرح هـا 

ایرانـی- اسـامی نقـش می بنـدد آشـنا هسـتند؟ 
حدیـدی بـه مشـکاتی کـه در ارتبـاط بـا انتشـار 
دفاتـری بـا تصویر »جناب خـان« و یا »شکرسـتان« 
پیـش آمـده بـود اشـاره و بیـان کـرد: قـرار بـود تا 5 
سـال، شـخصیت ها و برنامه هـای جدیـد براسـاس 
مجموعه »شکرسـتان« تولید شـود و روی آنتن برود؛ 
مـن حتـی پیش پـرده تولیـد جدیـد ایـن مجموعه را 
هـم دیـدم. امـا ایـن اتفـاق نیفتـاد. از سـوی دیگر ما 
تصویـر جنـاب خـان و کاه قرمزی را منتشـر کردیم 
اما نه جنـاب خان روی آنتـن و در برنامـه »خندوانه« 
مانـد نـه کاه قرمـزی و مـا متحمـل ضـرر و زیـان 

شـدیم!  بسیار 
ایـن تولیدکننـده نوشـت افـزار ایرانـی- اسـامی بـا 
اشـاره بـه ایـن کـه تولیدکننـدگان، رغبـت چندانـی 
بـه فعالیـت در ایـن زمینـه ندارنـد گفـت: برخـی 
تویدکننـدگان نوشـت افزار گایـه دارنـد کـه کاه 

قرمـزی، جنـاب خـان و شـخصیت های شکرسـتان، 
کاراکترهـای شـناخته شـده ای هسـتند کـه انحصار 
تولیدشـان در اختیـار شـرکت آزاده اسـت در صورتی 
کـه مـن آبـرو و اعتبار و سـرمایه خـود را وقـف تولید 
نوشـت افزارهای ایرانی کرده ام. مسـاله مهـم دیگر، این 
کـه هنـوز هـم کاه قرمـزی بـرای بچه هـای امـروز، 
شـخصیت چندان جذاب و شـناخته شـده ای نیسـت. 
بیشـتر متولـدان دهـه ۶0 و حتـی اوایـل دهـه ۷0 با 
این شـخصیت خاطره دارنـد اما همه کـودکان امروز، 
مردعنکبوتـی و بـاب اسـفنجی را می شناسـند. بـه 
همین خاطـر، تولیدکننده ها حق دارند عطای نوشـت 
افـزار ایرانـی اسـامی را به لقایش ببخشـند و به فکر 
برگشـت سـرمایه خـود باشـند. بـه گفتـه حدیـدی، 
اسـتفاده از نوشـت افـزار ایرانـی- اسـامی، نیازمنـد 
فرهنگسـازی و اسـتمرار در تولید انیمیشـن با کیفیت 

بـاال و پخـش از تلویزیون اسـت. 
فرهنگسـازی، وظیفه من نیسـت؛ من، تولیدکننده ام. 
متولیـان فرهنگـی بایـد فیلـم و انیمیشـن بسـازند. 
کـه  همان گونـه  کننـد.  معرفـی  را  کارآکترهاشـان 
کشـورهای پیشـرفته مدت هاسـت بـه ایـن نتیجـه 
رسـیده اند کـه اگـر پویانمایـی بر اسـاس شـخصیت 
»بـاب اسـفنجی« سـاخته می شـود بایـد لبـاس و 
نوشـت افزار و دیگـر محصـوالت مرتبـط بـا آن نیـز 
وجـود داشـته باشـد چراکـه ایـن پیوسـت فرهنگـی 
بـه معرفـی بیشـتر و بهتـر یـک شـخصیت کمـک 
می کنـد امـا مـا تـازه بـه ایـن نتیجـه رسـیده ایم که 
بایـد مجموعـه ای از محصوالت فرهنگی تولید شـود 
تا شـخصیتی چـون کاه قرمـزی معرفی شـده و در 

ذهـن مخاطـب باقـی بماند. 
مدیـر شـرکت آزاده، نبود کپی رایـت را یکـی دیگر از 
مشـکات دانسـت و افزود: من به عنـوان تولیدکننده، 
انتشـار  کپی رایـت  و  پرداخـت  هنگفتـی  مبلـغ 
شـخصیت هایی چـون کاه قرمـزی و جنـاب خـان 
و  شکرسـتان را دریافـت می کنـم. امـا چنـد درصـد 
تولیدکننده هـا می تواننـد حـق مالکیـت معنـوی این 
شـخصیت شـناخته شـده را بپردازند و انحصـار تولید 
نوشـت افزار براسـاس آن شـخصیت ها را در اختیـار 
بگیرنـد؟ از سـوی دیگـر چـون قانـون کپی رایـت 
وجـود نـدارد، افـراد دیگـری می آینـد و از تصویـر 
همـان شـخصیتی اسـتفاده می کننـد کـه مـن برای 
انتشـارش، هزینـه گزافـی را پرداخته ام یـا از اینترنت، 
تصویر هفت کوتولـه و باب اسـفنجی و مردعنکبوتی 

را دریافـت می کننـد.

گالیه های یک تولیدکننده در گفتگو با مهر:

حق داریم عطای تولید نوشت افزار 
ایرانی را به لقایش ببخشیم!
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ـــازی ـــباب ب اس

جشــنواره عروســکی ســرزمین مــن بــا رونمایی ســه عروســک 
در اردکان یــزد از جملــه بــی بــی ُکگ زرتشــتی برگزار شــد. 

ــوم گــردی مــاه بی بــی  ــه ب میثــم پیــری اردکانــی، مدیــر خان
در ابتــدا ضمــن خوش آمدگویــی بــه مســئوالن و مــردم 
ــی  ــک های بوم ــاخت عروس ــده س ــه ای ــتان اردکان ب شهرس
ــوزه عروســکی  ــدن م ــد از دی ــت: بع ــرد و گف ــاره ک اردکان اش
ــیدم.  ــی رس ــک های اردکان ــاخت عروس ــده س ــه ای ــان ب کاش
ــن  ــد. او ضم ــگ اردکان باش ــاد فرهن ــه نم ــک های ک عروس
ــردم دو  ــی م ــه نحــوه زندگ ــردم اردکان ب ــگ م تشــریح فرهن
ادیــان اســام و زرتشــت اشــاره کــرد: نکتــه مهــم در زندگــی 
ــن اســت کــه مســلمانان و زردتشــتی در  ــردم شــریف آباد ای م
کنــار هــم هســتند، ماننــد ایــن عروســک ها کــه االن در کنــار 

هــم قــرار دارنــد.
فرهنگــی  میــراث  و  گردشــگری  حــوزه  فعــال  ایــن 
عروســک های اردکان را ســفیر فرهنگــی اردکان دانســت. 
ــک ها  ــن عروس ــاخت ای ــدار اردکان س ــی، فرمان ــادی مقیم ه
ــح  ــت و تصری ــی دانس ــف فرهنگ ــش ظری ــر بخ ــز ب را تمرک
ــه  ــد ک ــان داده ان ــری نش ــدس پی ــی و مهن ــم خادم ــرد: خان ک
کار فرهنگــی وابســته بــه ســرمایه نیســت بلکــه فکــر پویــا راه 
ــراث  ــفیر می ــک ها را س ــد. وی عروس ــدا می کن ــودش را پی خ
فرهنگــی اردکان دانســت و خواســتار توجــه میــراث فرهنگــی 

ــد.   ــک ها ش ــن عروس ــعه ای ــاخت و توس ــه س اردکان ب
ــز  ــه همزیســتی صلح آمی ــه ســخنان خــود ب مقیمــی در ادام
ــط  ــرد و آن را مرتب ــاره ک ــتیان اش ــام و زرتش ــان اس ادی
ــر  ــن ام ــت: ای ــامی دانس ــی ایرانی-اس ــگ غن ــا فرهن ب
ــت و  ــی اس ــا غن ــگ م ــدر فرهن ــه چق ــد ک ــان می ده نش
ــه  ــگ فاصل ــن فرهن ــادی از ای ــل زی ــه دالی ــا ب ــفانه م متاس
ــل  ــش کام ــه پوش ــود ب ــخنان خ ــه س ــم. او در ادام گرفته ای
ــرد:  ــاره ک ــی اش ــی کک و ماه بی ب ــک های زن بی ب عروس
ــم فرهنــگ  ــر بتوانی ــدوارم کــه از طریــق پژوهــش و هن امی
غنــی اســامی خــود را بــه نســل های آینــده انتقــال 

ــم.  بدهی
ــه  ــش ب ــای امیدبخ ــا حرف ه ــود را ب ــخنان خ ــی  س مقیم
پایــان بــرد: اعتبــارات زیــادی بــرای میــراث فرهنگــی اردکان 
ــوت  ــهر اردکان دع ــرای ش ــرمایه گزاران ب ــم و از س ــرار دادی ق
ــتر  ــن بس ــه ای ــم ک ــام می کن ــا اع ــن ج ــم و همی می کنی
ــع  ــگ مناب ــوی دی ــود دارد. از س ــهر وج ــن ش ــی در ای فرهنگ
ــا  ــت، م ــار اس ــمند و پرب ــیار ارزش ــانی اردکان بس ــی انس غن
می توانیــم بــرای میــراث ایــن کشــور ســرمایه گــزاری کنیــم. 
ــدی  ــن مراســم را نوی او حضــور اعضــای شــورای شــهر در ای
ــرای توســعه میــراث فرهنگــی اردکان دانســت. آمــن  ــرای ب ب
ــا  ــی اردکان ب ــک های بوم ــازنده عروس ــراح و س ــی ط خادم
تشــکر از ســخنان نویدبخــش فرمانــدار اردکان ســخنان خــود 

ــرد. ــاز ک را آغ
 بــه گفتــه او تحقیــق ســاخت عروســک های اردکان از 4 
ــق  ــاس تحقی ــه براس ــی ک ــد. تحقیقات ــروع ش ــش ش ــاه پی م
ــن طــراح عروســک در ادامــه گفــت:  ــوده اســت. ای ــی ب میدان
ــران  ــی ای ــفیران فرهنگ ــا س ــه تنه ــک های اردکان ن عروس
هســتند بلکــه آنهــا می تواننــد ســفیر فرهنگــی ایــران در تمــام 
دنیــا باشــند. و در ادامــه ســخنان خــود را بــا نــام عروســک های 
اردکانــی ادامــه داد: مهــر آب نــام اســم عروســک مــرد اردکان 
اســت، یعنــی کســی کــه بــه آب مهــر دارد. بــا توجــه بــه ازدیاد 
پســوند اســم بی بــی در اردکان، نــام عروســک زن را مــاه 
ــی  ــز بی ب ــتی نی ــک زن زرتش ــام عروس ــم و ن ــی نامیدی بی ب

ــود.  کگ ب

ــن  ــاخت ای ــی در س ــت محیط ــائل زیس ــت مس ــه رعای وی ب
ــدم  ــل ع ــه دلی ــفانه ب ــت: متاس ــرد و گف ــاره ک ــکها اش عروس
ــا دچــار خشــکی  ــم م ــت مســائل زیســت محیطــی اقلی رعای
ــی کــه  ــی شــده؛ در همیــن راســتا اســم مــرد اردکان و کــم آب
ــتیم  ــرآب گذاش ــده را مه ــرون آم ــی بی ــینان اردکان از کویرنش
تــا عشــق ایرانیــان قدیــم بــه حفــظ و نگهــداری آب را نشــان 
دهیــم؛ چــرا کــه آنهــا بــر خــاف مــا قــدر آب را می دانســتند 
ــط آب را  ــت غل ــا مدیری ــا ب ــی م ــد ول ــان می کردن و آن را پنه
ــم و ســرزمین  ــرار دادی ــاب ق ــروی آفت ــه پشــت ســدها و روب ب

ــم.  ــود کردی ــان را ناب زیبایم
خادمــی ســخنان خــود را در مــورد پوشــش و صــورت 
عروســک های اردکان ادامــه داد و آن را حاصــل تحقیــق 
کتابخانــه ای و میدانــی دانســت. او  در ادامــه ســخنان خــود بــه 
آمادگــی انتقــال دانــش عروسک ســازی بــه عاقه منــدان ایــن 
هنــر در اردکان اشــاره و اعــام کــرد: بــرای ســاخت عروســک 
ــش عروســک ســازی دوســتان  ــی کگ زرتشــتی از دان ــی ب ب
ــم  ــتفاده کردی ــد اس ــو گردآفری ــی بان ــران یعن ــتی در ته زرتش
ــان را از روی  ــازی ایش ــک س ــای عروس ــات کارگاهه و تجریب
عروســک  ســاخته شــده دســت بانــوی پوپــک عظیــم پــور را 

ــم.  ــرار دادی ــان ق ــوی خودم الگ
همچنیــن لباســهای ایــن عروســک کــه عمدتــا رنــگ هــای 
ــن  ــر آن در ت ــاوه ب ــم، ع ــه کار گرفتی ــوده را ب ــبز ب ــاد و س ش
ــر  ــاه پ ــیار گی ــه بس ــم ک ــتفاده کردی ــن اس ــک از آویش عروس
اهمیتــی بــرای هموطنــان زرتشــتی اســت. ایــن هنرمنــد کــه 
ســابقه احیــا عروســک لیلــی لــری را نیــز در ســابقه کاری خود 
ــی  ــک های بوم ــا عروس ــروژه احی ــرد: پ ــان ک دارد، خاطرنش
ــگ  ــی فرهن ــه معرف ــد ب ــم می توان ــتی ه ــی و زرتش اردکان
بومــی منطقــه کمــک کنــد و هــم جنبــه کارآفرینــی مــی تواند 

داشــته باشــد.
ــود را  ــخنان خ ــگر اردکان س ــق و پژوهش ــری، محق ــادر پی ن
ــه  ــاص داد. او ادام ــگ اختص ــدن فرهن ــی ش ــث جهان ــه بح ب
ــد، واژه  ــی آی ــش م ــی شــدن پی ــه بحــث جهان ــی ک داد: زمان
ــان پرچــم و لبــاس ایــن ســه عامــل  هــا مطــرح می شــود. زب
مهمــی اســت کــه باعــث می شــود هویــت ملت هــا مشــخص 

شــوند. او بــه تاریخچــه پوشــش زرتشــیان و ســایر مردم اشــاره 
کــرد و اســتفاده از رنــگ لبــاس هــای شــاد در لبــاس زرتشــیان 

را نشــان فرهنــگ آنهــا دانســت. 
ــاس  ــیده براس ــاده و پوش ــردم اردکان را س ــاس م ــری  لب پی
ــن و  ــه از آیی ــت و آن را برگرفت ــامی دانس فرهنگ ایرانی-اس
دیــن مــردم اردکان خوانــد. او ســخنان خــود را بــا بومی ســازی 
ــازی  ــوان عروسک س ــر بت ــرد: اگ ــان ب ــه پای ــک ها ب عروس
را بومی ســازی کــرد، می تــوان گفــت کــه کار مهمــی در 

ــه اســت.  ــگ صــورت گرفت عرصــه فرهن
کــه  دانشــگاه  اســتاد  و  پژوهشــگر  عظیم پــور  پوپــک 
ــا ارســال پیــام  نتوانســته بــود در ایــن مراســم شــرکت کنــد ب
تصویــری خوشــحالی خــود را از احیــای عروســک های 
ــه  ــت: خوشــحالم ک ــرد. وی گف ــراز ک ــی اب ــد بومی-ایران جدی
عروســکی از فرهنــگ ایــران حیــات می یابــد. نویســنده کتــاب 
دایره العمــارف عروســکی در ادامــه افــزود: عروســک ها در 
ــی  ــد. ب ــای خــاص خودشــان را دارن ــود کارکرده ــای خ باوره
بــی کگ در نــزد مــردم تقــدس داشــته و در ســفره های نــذری 
ــدس  ــردم مق ــاور م ــده و در ب ــته می ش ــنبه گذاش ــی ش بی ب

ــت.  ــوده اس ب
او در پایــان ســخنان خــود گفــت: عروســک در ســه دوره 
تولــد، زندگــی و مــرگ انســان حضــوری مــداوم داشــته اســت. 
ــا هســتند.  ــب، معصــوم و بســیار زیب عروســک ها بســیار نجی
ــی  ــی، بی ب ــک ماه بی ب ــه عروس ــی س ــا رونمای ــه ب ــن برنام ای
کگ و مهــرآب بــه پایــان رســید و عروســکهای اردکان و 
زرتشــتی مــورد تاییــد اهالــی قدیمــی شــهر اردکان و مدیــران 

ــد.  ــرار گرفتن سیاســی و فرهنگــی ق
ــور  ــا حض ــن در اردکان ب ــرزمین م ــکی س ــنواره عروس جش
هــادی مقیمــی )فرمانــدار اردکان(، محمدرضا نصیــری )معاون 
ســازمان میــراث فرهنگــی یــزد(، مجتبــی خالصــی )بخشــدار 
خرانــق(، علــی زمانیــان )رئیــس اداره ارشــاد(، اعضای شــورای 
ــازمان  ــس پژوهشــگاه س شــهر اردکان، محســن میرجانی)رئی
ــراث اردکان( و  ــس اداره می ــتاقیان )رئی ــد مش ــراث(، حمی می
بســیار از عاقــه منــدان فرهنگــی و اصحــاب رســانه در خانــه 

ــی برگــزار شــد. ــی ب بومگــردی مــاه ب

عروسک بی بی ُکگ بازسازی شد
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