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در گفتگو با مهر عنوان شد؛

نقشمطبوعاتدرساماندهیمد

حمیــد قبــادی دبیــر کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس کشــور،
بــه نقــش مهــم رســانه در حــوزه ســاماندهی مــد اشــاره و
بیــان کــرد :رســانه بهعنــوان یکــی از ارکان مهــم و موثــر در
حــوزه مــد نقــش دارد و مــی تــوان گفــت بخشــی از موفقیتها
و تغییــر نگرشهــای نســبی کــه در جامعــه نســبت بــه ایــن
حــوزه ایجــاد شــده ،بــه واســطه نقــش رســانه در شــکلهای
مختلــف آن از خبرگزاریهــا ،مطبوعــات ،رســانه ملــی و حتــی

شــبکههای اجتماعــی اســت.
بـه گفتـه دبیر کارگـروه سـاماندهی مـد و لباس کشـور ،حتی
قانونگـذار 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 اطلاع 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 مجموعههـای 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
چقــدر اســت کــه میخواهیــد جشــنواره مســتقلی بــا عنــوان
مــد و رســانه برگــزار کنیــد بیــان کــرد :یکــی از وظایــف مــا
جریــان ســازی و نــگاه مــا رو بــه آینــده اســت.
تعــداد نشــریات مــا کافــی نیســت ولــی مــا بــه دنبــال
توجــه دادن نگاههــای بیشــتر بــه حــوزه مــد و لبــاس در

برنامهســازیها و مطالــب منتشــر شــده در خبرگزاریهــا و
روزنامههــا هســتیم.
قبــادی در ادامــه بیــان کــرد :مــا پیــش از ایــن و در کنــار
جشــنواره مــد و لبــاس فجــر ،فعالیــت رســانهها را رصــد و از
خبرنــگاران برتــر تقدیــر میکردیــم .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 بخشهــای دیگــر ،مطالبــی هــم نوشــته یــا برنامههــای
رادیویــی و تلویزیونــی در زمینــه مــد و لبــاس ســاخته می شــود.
دبیــر کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس کشــور بــه ظرفیــت
شــبکههای مجــازی اشــاره و بیــان کــرد :ظرفیــت گســتردهای
در ایــن زمینــه وجــود دارد و شــبکههای مجــازی ،بــه طــور
حرف ـهای بــه ایــن مســاله مــی پردازنــد.
از ایــن گذشــته ،تلویزیونهــای اینترنتــی هــم بــه صــورت
رســمی کار میکننــد و اقبــال عمومــی دارنــد بــه همیــن خاطــر
بایــد جشــنواره مــد و رســانه هویــت مســتقل پیــدا مــی کــرد.
مثــل جشــنواره «کتــاب و رســانه» ،کــه ســالها پیــش شــکل
گرفــت و جریــان ســاز شــد و حتــی پــس از چنــد ســال شــاهد
فعــال شــدن ،خبرگــزاری اختصاصــی کتــاب بودیــم.

در گفتگو با مهر مطرح شد:

اولویتانجمنتولیدکنندگانمحصوالتعفافوحجابفرهنگاست

رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان محصــوالت
عفــاف و حجــاب بــا اشــاره بــه ایــن کــه
اولویــت ایــن انجمــن فرهنــگ اســت و نــه
اقتصــاد گفــت :ای کاش متولیــان دولتــی ،ایــن
گونــه محصــوالت را یــک کاالی فرهنگــی
مــی دانســتند.
محمدعلـی صـدق آمیـز در گفتگـو بـا خبرنگار
مهر بـه این کـه محصـوالت عفـاف و حجاب،
در شـمار محصـوالت فرهنگـی بـه حسـاب
نمیآینـد اشـاره و بیـان کـرد :صنایعدسـتی،
سـینما ،موسـیقی ،تئاتـر و کتـاب ،در شـمار
محصـوالت فرهنگـی هسـتند و از یک سـری
امتیـازات تجـاری بهـره میبرنـد امـا بـا
محصـوالت حجاب و عفـاف به عنـوان کاالی
فرهنگـی برخـورد نمیشـود و همچنـان ایـن
محصـوالت ،یـک صنعـت جدیـد و نوپـا هسـتند.
رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان عفــاف و حجــاب بــا اشــاره
بــه تأثیــر افزایــش تعرفــه گمــرک در واردات پارچــه چــادری
گفــت :یــک زمــان تعرفــه واردات پارچــه چــادر مشــکی۵ ،
یــا  ۷درصــد بــود؛ حــاال ایــن میــزان بــه  ۳۵درصــد افزایــش
پیــدا کــرده و هیــچ عــزم و ارادهای بــرای رفــع مشــکالت
تولیدکننــدگان محصــوالت عفــاف و حجــاب از جملــه کاهش
تعرفههــای دولتــی وجــود نــدارد .بــه گفتــه صــدق آمیــز،
تولیــد چــادر بــه انــدازه کافــی پرهزینــه اســت.
یعنــی اگــر یــک مانتــو بــا یــک متــر و  ۶۰ســانت پارچــه
دوختــه میشــود بــرای دوختــن چــادر بــه  ۵متــر پارچــه نیــاز
اســت؛ آن هــم پارچـهای کــه قیمتــش بــه طــور معمــول باالتر
از پارچههایــی اســت کــه در دوخــت مانتــو بــه کار مــیرود
امــا مشــکل اینجاســت کــه اگــر قیمــت مانتــو و شــلوار۳۰۰ ،

هــزار تومــان باشــد خــوب اســت امــا چــادر  ۱۵۰هــزار تومانی،
گــران اســت.
ایــن تولیدکننــده محصــوالت عفــاف و حجــاب در ادامــه بیــان
کــرد :ایــن گرانــی مــواد اولیــه بــرای دوخــت چــادر باعــث
شــده کــه  ۲۵۰۰عضــو فعــال در حــوزه مانتــو داریــم کــه از
اتحادیــه پوشــاک پروانــه صنفــی گرفتهانــد امــا در حــوزه
محصــوالت حجــاب  ۱۰نفــر هــم از ایــن اتحادیــه پروانــه
نگرفتهانــد ،چــون کارشــان توجیــه اقتصــادی نــدارد.
اگــر در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه ایــن موضــوع
بپردازنــد بایــد بداننــد ایــن کاال فرهنگــی اســت .صــدق آمیــز
بــه فعالیــت هــای انجمــن تولیدکننــدگان محصــوالت حجاب
و عفــاف اشــاره و بیــان کــرد :ســه ســال از شــکل گیــری
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

و عفــاف در ســال  ۹۴و  ،۹۵همچنیــن تعامــل
بــا شــورای ســاجتماعی کشــور و شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی ،کمیســیون فرهنگــی
مجلــس ،اتحادیــه پوشــاک و کارگــروه مــد و
لبــاس.
بنیــاد ملــی عفــاف و حجــاب .جبهــه فرهنگــی
انقــاب اســامی و...پرداختیــم و حــاال پــس
از ســه ســال مــی خواهیــم بــه مســایل کلــی
تــر هــم توجــه کنیــم .یکــی از ایــن مــوارد
نمایشــگاه قــرآن اســت کــه بایــد بــه ســامان
شــود چراکــه مــا بــرای محصــوالت حجــاب
و عفــاف ،نظــام عرضــه منســجم و هدفمنــدی
نداریــم و نمایشــگاه قــرآن ،فرصــت خوبــی
بــرای تولیدکننــدگان اســت گرچــه مشــکالت
خــاص خــود را دارد و بخــش عمــده غرفــه
هــا در اختیــار کســانی قــرار مــی گیــرد کــه واســطه انــد نــه
تولیدکننــده .رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان محصــوالت عفاف
و حجــاب بــا اشــاره بــه ایــن کــه اولویــت اول ایــن انجمــن
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
شــکل مــی گیــرد.
در نتیجــه راه بســیار دشــواری پیــش روی ماســت .صــدق
آمیــز در پایــان گفتــه هــای خــود مطــرح کــرد:در حــال حاضــر
برندهــای مختلــف جهــان ،چندیــن و چنــد مــاه پیــش از
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
بــه هیــچ کــدام از ایــن مــوارد فکــر نمــی کنیــم.

مُــد و لبــاس
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یک تولیدکننده محصوالت حجاب و عفاف:

نیاز جامعه را در طراحی مد درنظر بگیریم
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان
محصــوالت حجــاب و عفــاف گفــت :بایــد از
نقطــه گرایــش مخاطــب وارد شــویم و آن را
بــه کمــال ســوق دهیــم و نیــاز اجتمــاع را در
تولیــد محصــول در نظــر بگیریــم .ســیدمهدی
جــوادی کــه یکــی از اعضــا هیئــت مدیــره
انجمــن تولیدکننــدگان محصــوالت حجــاب و
عفــاف اســت در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــه
اهــداف ایــن انجمــن اشــاره و بیــان کــرد:
آنچــه اهمیــت دارد درنظــر گرفتــن تســهیالت
بــرای تولیدکننــدگان محصــوالت حجــاب و
عفــاف اســت.
از کاهــش تعرفــه گمــرک و مالیــات گرفتــه تــا
فراهــم آوردن تســهیالتی بــرای تولیدیهــا
چــون گرفتــن مجوزهــای الزم و . . .بــه
عبارتــی انجمن تشــکیل شــد تــا تســهیالتی را
در اختیــار اعضــا بگــذارد و مشــکالت صنفــی اعضــا را برطرف
کنــد و زمینههــای رشــد و تعالــی اعضــا را فراهــم آورد .زیــرا
مــا در ایــن حــوزه بــه آمــوزش تخصصــی در حــوزه طراحــی تا
بهینــه ســازی چرخــه تولیــد و همچنیــن برندینــگ و تبلیــغ
محصــوالت در بــازار نیــاز داریــم.
بـرای مثال مـا االن یـک مانتـو تولید کنیـم نمیدانیـم چگونه
بایـد آن را تبلیـع کنیـم کـه به هیـچ کس و هیـچ جـا برنخورد.
او بعنـوان مثال نمایشـگاه قـرآن را یکی از مهمترین 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 غرفهها را انجمن ناشـران یعنـی نهاد صنفی
مرتبـط با این حـوزه در اختیار ناشـران میگذارد و تقسـیم بندی
غرفههـا بر مبنـای تعـداد کتابهـای تازه چاپ شـده هر ناشـر
صـورت میگیـرد امـا در نمایشـگاه حجـاب و عفـاف چنیـن
اتفاقـی نمیافتد.
تنهــا یــک ســال نمایشــگاه قــرآن بــه درســتی برگــزار شــد و
آن ،همــان ســالی بــود کــه انجمــن تولیدکننــدگان محصوالت
حجــاب و عفــاف ،برگزارکننــده بــود و تولیدیهــا در اولویــت
بودنــد نــه پارچــه فروشهــا.
ایــن عضــو هیئــت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان حجــاب
و عفــاف بــه اهــداف برگــزاری نمایشــگاه اشــاره و بیــان
کرد:نمایشــگاهها دو هــدف دارنــد؛ یــا نمایــش محــور هســتند
یعنــی محصــوالت تــازه تولیــد شــده را بــه مخاطــب معرفــی
میکننــد یــا در پــی فــروش بــا رویکــرد حــذف واســطهها
هســتند امــا هیــچ کــدام از ایــن اتفاقــات در بخــش حجــاب و
عفــاف نمایشــگاه قــرآن ،نمیافتــد.
یعنــی نــه میتــوان ویتریتــی از محصــوالت جدیــد داشــت و
کــم و کیــف پیشــرفت و توســعه محصــوالت را ارزیابــی کــرد
نــه واســطهها حــذف میشــوند .بــه عبارتــی کارگــروه مــد و
لبــاس کشــور ،پارچــه فــروشهــارا دعــوت میکنــد حــاال در
ایــن میــان ،چنــد تولیدکننــده هــم هســت .امســال هــم تعداد
غرفههــا افزایــش پیــدا کــرد تــا درآمــد بیشــتری در اختیــار
ســتاد برگــزاری نمایشــگاه قــرار گیــرد.
نمایشگاهحجابوعفافدراختیارپارچهفروشهاست
جــوادی بــا اشــاره بــه دالیــل شــکل گیــری انجمــن
تولیدکننــدگان محصــوالت حجــاب و عفــاف گفــت :راه

محصــول حجــاب هســت و بهمــان چیــز نیســت.
بنابرایــن مــا در ابتــدا بایــد بــه یــک تعریــف
مشــخص از حجــاب میرســیدیم کــه خیلــی
ســخت گیرانــه یــا ســهل گیرانــه نباشــد .انجمــن
مــا  ۶۰عضــو فعــال دارد و البتــه بیــش از  ۱۰۰نفــر
اعضــای کلــی انجمــن را تشــکیل میدهنــد.

انــدازی ایــن انجمــن ،ماحصــل یــک دغدغــه مشــترک
در میــان تولیدکننــدگان فعــال ایــن حــوزه بــود .چراکــه مــا
قوانیــن مرتبــط بــا راهکارهــای ترویــج حجــاب و عفــاف را
بررســی کردیــم و بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ایــن حــوزه
متولیــان مختلــف دارد و از وزارت کار و فرهنــگ گرفتــه تــا
کارگــروه مــد و لبــاس کــه بخشــی از وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســت مدعــی فعالیــت در ایــن زمینــه هســتند امــا واقعیــت
ایــن کــه حجــاب و عفــاف ،بــدون متولــی اســت چــون
کارگــروه مــد و لبــاس کــه در معاونــت هنــری وزارت ارشــاد
شــکل گرفتــه ،بیشــتر بــه گرایشــات هنــری ایــن مســاله توجه
میکنــد در صورتــی کــه تولیــد محصــوالت حجــاب و عفــاف،
بیشــتر صنعــت اســت گرچــه پارامترهــای هنــری و اقتصــادی
هــم در آن ســهیم انــد.
از ســوی دیگــر دیدیــم اقشــاری دارنــد از فرصتهــای حجــاب
و عفــاف اســتفاده میکننــد کــه هیــچ فعالیتــی در ایــن زمینــه
ندارنــد .مثــا بــه بهانــه نمایشــگاههای حجــاب ،شــاهد
حضــور طراحــان یــا تولیدکنندگانــی بودیــم کــه محصــوالت
شــان هیــچ ربطــی بــه ایــن ماجــرا نداشــت؛ ایــن بــود کــه
دســت بــه کار شــدیم و انجمــن ،مهرمــاه  ۹۳تشــکیل شــد.
ســند راهبــردی نوشــتیم .اعضــا را دعــوت کردیــم و هیئــت
مدیــره انتخــاب شــدند.
نمیتوان با پوستر ،سبک زندگی را تغییر داد
جــوادی بــه ضــرورت شــاخص ســازی در زمینــه محصــوالت
حجــاب و عفــاف اشــاره و بیــان کــرد :مــا بــه شاخصســازی
و استانداردســازی در ایــن فضــا نیــاز داریــم .تولیــد حجــاب و
عفــاف ســلیقه ای اســت .بــه هــر حــال حدفاصــل حجــاب
ی
و بــی حجابــی هــم بایــد محصوالتــی تولیــد شــود .خانم ـ 
کــه ســاپورت و مانتــوی جلــو بــاز میپوشــد را کــه نمیتــوان
یــک شــبه چــادری کــرد .ســبک پوشــش برآمــده از ســبک
زندگــی اســت و ســبک زندگــی بــا پوســتر و بنــر تغییــر
نمیکنــد .بــه همیــن خاطــر مــا بــه شــاخص ســازی نیــاز
داریــم و هیــچ شــاخص و اســتانداردی وجــود نــدارد.
او بــا اشــاره بــه تعریــف انجمــن تولیدکننــدگان حجــاب و
عفــاف از خــود مســاله حجــاب گفــت :حجــاب اســامی،
پوشــش اجتماعــی زن مســلمان بــر اســاس فقــه شــیعی و بــا
توجــه بــه فتــوای حضــرت امــام خمینــی(ره) و مقــام معظــم
رهبــری اســت .بســیاری میگوینــد تعریــف حجــاب ایــن
اســت یــا آن؛ در یــک نمایشــگاه میگوینــد فــان چیــز

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
قــرآن بــود چــون بــه علــت ضعــف در چرخــه
فــروش ،یکــی از مهــم تریــن ســکوها بــرای مــا
نمایشــگاه بــود کــه بهــار تولیدکنندههاســت و
تولیدکنندههــا را معرفــی میکنــد.
البتــه مــا از نحــوه و رویکــرد برگــزاری نمایشــگاه ناراضــی و
گالیــه منــد بودیــم و بــا راه انــدازی انجمــن ،فرصتــی پیــش
آمــد و نمایشــگاه قــرآن و ش ـبهای نورانــی مصــا از هــم
جــدا شــدند و ش ـبهای 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.
جــوادی بــه اهمیــت ذائقهســازی اشــاره و بیــان کــرد:
از بیــن همــه عواملــی کــه در بــی حجابــی موثــر اســت
یــک مســاله بــه مــا ربــط پیــدا میکنــد و آن ذائقهســازی
اســت .بــرای مثــال ،یــک نوجــوان میخواهــد حجــاب
داشــته باشــد .چــه کار بایــد بکنــد؟ امــا مســاله دیگــری
کــه وجــود دارد ایــن کــه مــا براســاس ســلیقه مخاطــب
رفتــار کنیــم یــا بــرای مخاطــب ،خــوراک مفیــد و اثــر فاخــر
پدیــد آوریــم؟ مــا بایــد از نقطــه گرایــش مخاطــب خــود
وارد شــویم و آن را بــه کمــال ســوق دهیــم .در نتیجــه بایــد
گرایشــات مــردم مبنــی بــر مــدرن شــدن و زیبــا دوســتی را
پوشــش دهیــم.
مــا در فضــای طراحــی و تولیــد بــرای ســبک و ذائقــه جهانــی
هــم میتوانیــم تولیــد داشــته باشــیم .محصــوالت مــا بــه
لبنــان و عــراق و حتــی کشــور صاحــب ســبکی چــون ترکیــه
هــم صــادر میشــود .مــا نیــاز اجتمــاع را در نظــر میگیریــم.
در حوزه حجاب و عفاف برندی وجود ندارد
ایــن عضــو هیئــت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان
محصــوالت حجــاب و عفــاف گفــت :خروجــی
دانشــگاههای طراحــی مــا طــوری اســت کــه نــه بــا
صنعــت ارتبــاط برقــرار میکنــد نــه از لحــاظ گرایشهــای
فکــری و زیرســاختهای اعتقــادی تناســبی بــا اصــول و
هنجارهــای مدنطــر مــا دارنــد .بیشــتر آنهــا گرایشــات
هنــری دارنــد کــه مشــخص اســت بــه کــدام ســمت
م ـیرود .غالــب طراحیهــا قابلیــت صنعتــی شــدن نــدارد.
در حــوزه عــاف و حجــاب برنــدی وجــود نــدارد و وقتــی
برنــدی نداریــم یعنــی چرخــه ،تکمیــل نیســت .چراکــه اگــر
عرضــه و فــروش و تولیــدی وجــود نداشــته باشــد یعنــی
برندینــگ بــا مشــکل مواجــه اســت و مــا بایــد در ایــن
زمینــه فعالیــت کنیــم.
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دومین نمایشگاه لباس عاشورایی در
آستانه پاییز برگزار شد

انتقالآموزههای
عاشوراییازطریقلباس
دبیــر کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس کشــور گفــت :احیــای
ســنتهای کهــن و انتقــال آموزههــای دینــی و فرهنــگ
عاشــورایی از طریــق لبــاس ،هــدف اصلــی برگزارکننــدگان
نمایشــگاه «لبــاس عاشــورایی» اســت.
در مراســم افتتاحیــه دومیــن نمایشــگاه لبــاس عاشــورایی
کــه عصــر  ۲۵شــهریور مــاه در تــاالر وحــدت برگــزار شــد،
حمیــد قبــادی گفــت :هنرمنــدان و تولیدکننــدگان ســهم
مهمــی در برگــزاری ایــن نمایشــگاه داشــتهاند .پیــش از ایــن،
لباسهایــی بــا نمــاد عاشــورایی تولیــد میشــد و در اختیــار
مخاطبــان قــرار میگرفــت امــا از وقتــی زمینههــای برگــزاری
ایــن نمایشــگاه فراهــم شــد ،طراحــان و تولیدکننــدگان بیش از
گذشــته بــه اهمیــت ایــن کار پــی بردنــد.
دبیــر کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس کشــور گفــت :از
صدهــا ســال پیــش تاکنــون یکــی از گروههایــی کــه توانســته
پرچــم امــام حســین (ع) را بــاال نگــه دارد و از نســلی بــه نســل
دیگــر منتقــل کنــد ،همیــن طراحــان و تولیدکننــدگان لبــاس
بودهانــد .ایــن افــراد همچنیــن نقــش مهمــی در شــکل دادن
بــه هیئتهــای عــزاداری داشــته و دارنــد .بنابرایــن ایــده و
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
لبــاس بــا اســتفاده از آموزههــای حســینی از ســالها پیــش
مــورد توجــه بــود و تالشهــای پراکنــده و غیرمنســجمی
بــرای رقــم زدن ایــن رویــداد بــزرگ دینــی و مذهبــی انجــام
شــده بــود .امــا نمایشــگاه لبــاس عاشــورایی بــه ایــن تالشهــا
ســر و ســامان داد و یــادآوری کــرد کــه حــوزه پوشــاک ســهم
قابــل توجهــی را در انتقــال مفاهیــم دینــی و آموزههــای امــام
حســین (ع) بــر عهــده دارد.
وی بــه تلفیــق هنــر ـ صنعــت اشــاره و گفــت :در نمایشــگاه
لبــاس عاشــورایی ،یکــی از اهــداف مهــم ،تحقــق زندگــی بــه
ســبک ایرانــی ـ اســامی و بــر اســاس آموزههــای دینــی
اســت .در ایــن نمایشــگاه بــا اســتفاده از نمادهــای دینــی،
زمینههــای مؤثــری بــرای انتقــال مفاهیــم ارزشــی فراهــم
آورده میشــود و یکــی از رســالتهای مهــم کارگــروه مــد
و لبــاس کشــور ،جریانســازی در زمینــه انتخــاب لبــاس

بــا ویژگیهــای ایرانــی ـ اســامی اســت .دبیــر کارگــروه
ســاماندهی مــد و لبــاس کشــور ،احیــای ســنتهای کهــن را
یکــی دیگــر از اهــداف نمایشــگاه لبــاس عاشــورایی دانســت
و افــزود :تــاش مــا بــر ایــن بــوده کــه همــه هنرمنــدان و
تولیدکننــدگان را مشــارکت دهیــم.
امســال شــاهد مشــارکت بیشــتر طراحــان و تولیدکننــدگان از
اســتانهای مختلــف کشــور بودهایــم .هــدف مــا ایــن اســت
کــه ســنتهای کهــن را احیــا کنیــم و بــه نمادهــای عاشــورایی
جنبــه کاربــردی ببخشــیم.
لبــاس عاشــورایی ،مقدمـهای بــر نمایــش معرفت
حســینی است
یــک طــراح لبــاس شــرکتکننده در نمایشــگاه لبــاس
عاشــورایی گفــت :بایــد معرفــت حســینی در دل همــه ما باشــد
و معتقــدم لبــاس عاشــورایی ،مقدم ـهای بــر نمایــش معرفــت
حســینی اســت .غــزال بهمنــی ،هنرمنــد عرصــه طراحــی و
دوخــت لبــاس در دو دوره برپایــی نمایشــگاه لبــاس عاشــورایی
حضــور داشــته اســت.
بهمنــی دربــاره خاســتگاه و جایــگاه ایــن نمایشــگاه گفــت:
هدفــم بــرای شــرکت درایــن نمایشــگاه ایــن بــود کــه ایــده
هــای منصــوب بــه فرهنــگ عشــاورایی را در آثــارم منســج
کنــم و ایــن نمایشــگاه میتوانــد فرصــت بســیار خوبــی بــرای
خلــق ایدههــای نــو در زمینــه لبــاس اســامی باشــد .او افــزود:
از بکارگیــری خــط و نقاشــی در لبــاس عاشــورایی پرهیــز
کــردهام 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 ،مقدمـهای 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 کردهایــم.

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 میشـود بـا مضمون لباس عاشـورایی هم پوشـش مناسـب
داشـت چـرا کـه افزایـش تقاضـا ،چرخـه تولیـد لباس اسلامی
ایرانـی را در ابعـادی وسـیع تـر احیـا میکند.
نمایــش آموزههــای دینــی در پوشــاک کــودکان
یــک ضــرورت اســت
یــک طــراح لبــاس دیگــر حاضــر در دومیــن نمایشــگاه لبــاس
عاشــورایی گفــت :در پرتــو طراحــی لبــاس عاشــورایی و ویــژه
مناســبتهای مذهبــی ،نمایــش آموزههــای دینــی در پوشــاک
کــودکان یــک ضــرورت اســت.
محمدهـادی نیکبخـت بیـان کـرد :سـه سـال اسـت کـه در
حـوزه طراحی پوشـاک کـودکان و با رویکـرد اسلامی 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 مناسـبتهای مذهبـی ،نمایـش آموزههـای
دینـی در پوشـاک کـودکان یـک ضرورت اسـت.
نیکبخــت با اشــاره بــه لــزوم ترویــج بســیاری از نــکات اخالقی
و تاریخــی همچــون کتابخوانــی ،دفــاع مقــدس و ســبک
زندگــی در لبــاس ایــن گــروه ســنی اظهــار داشــت :تاکنــون
نزدیــک بــه  ۶۰اثــر بــا ایــن مضامیــن بــه بنیــاد ملــی مــد و
لبــاس ارائــه کــرده ایــم و نشــان شــیما را نیــز اخــذ کردهایــم
کــه همگــی مــورد توجــه کــودکان و والدیــن آنهــا قــرار گرفتــه
اســت .بــه گفتــه ایــن طــراح و تولیدکننــده لبــاس در ایــن دوره
از نمایشــگاه  ۱۷اثــر داریــم کــه  ۱۱اثــر 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 پلاک 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.
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آمار متفاوت از یک بازار؛

سهم واقعی تولیدات داخل از بازار پارچههای چادری چقدر است؟
رئیــس کارگــروه مدولبــاس در حالــی ســهم تولیــدات داخــل
از بــازار پارچههــای چــادری را  ۲۰درصــد بــرآورد کــرده بــود
کــه رئیــس انجمــن محصــوالت عفــاف و حجــاب  ۹۸درصــد
پارچههــای بــازار را وارداتــی میدانــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،پیــش از ایــن حمیــد قبــادی ،دبیر
کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس کشــور بــا اشــاره بــه ایــن
کــه  ۸۰درصــد پارچــه چــادر مشــکی در کشــور ،وارداتی اســت
گفتــه بــود :یکــی از موسســات زیرمجموعــه بنیاد مســتضعفان
در گام اول توانســته ۲۰ ،درصــد از نیــاز جامعــه را بــرآورده کنــد.
کیفیــت پارچــه هــم خــوب اســت و همــه متخصصــان ،چــه
تولیدکننــدگان چــه فروشــندگان ،کیفیــت چــادر مشــکی
ایرانــی را تاییــد کردهانــد امــا همچنــان  ۸۰درصــد چــادر
مشــکی مــا وارد میشــود .بــا اینکــه همیــن آمــار ارائــه شــده
از ســوی رئیــس کارگــروه ســاماندهی مدولبــاس کشــور
هــم بــه انــدازه خــودش نگرانکننــده بــود امــا حــاال رئیــس
انجمــن تولیدکننــدگان عفــاف و حجــاب روایــت تــازهای از
بــازار پارچــه چــادری ارائــه میکنــد کــه بهشــدت قابــل
تأمــل اســت.
محمدعلـی صدقآمیـز در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر ،اظهـارات
و آمارهـای ارائـه شـده از سـوی حمیـد قبـادی را نقـض کـرده
و میگویـد :ایـن یـک ادعـای واهـی اسـت کـه یـک شـرکت
داخلـی  ۲۰درصـد پارچه مـورد نیاز بـرای چـادر را تولید میکند
چراکـه در حـال حاضـر  ۹۸و نیـم درصـد پارچههـای چـادری
موجـود در بـازار وارداتی اسـت و حداکثر  ۶/۱درصد سـهم تولید
داخـل اسـت .بـه عبارتـی آن زمـان کـه تعرفـه گمـرک  ۵تا ۷
درصـد بـود ،گفتـه میشـد سـاالنه  ۱۱۵تـا  ۱۳۰میلیـون متـر
پارچـه چـادری وارد میشـود.
رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان محصــوالت عفــاف و حجــاب
بــا اشــاره بــه ایــن کــه محصــوالت عفــاف و حجــاب ،در
شــمار محصــوالت فرهنگــی بــه حســاب نمیآینــد گفــت:
صنایعدســتی ،ســینما ،موســیقی ،تئاتــر و کتــاب ،در شــمار
محصــوالت فرهنگــی هســتند و از یــک ســری امتیــازات

تجــازی بهــره میبرنــد امــا بــا محصــوالت حجــاب و عفــاف
بــه عنــوان کاالی فرهنگــی برخــورد نمیشــود و همچنــان
ایــن محصــوالت ،یــک صنعــت جدیــد و نوپــا هســتند.
صدقآمیــز بــه تأثیــر افزایــش تعرفــه گمــرک در واردات
پارچــه چــادری اشــاره و بیــان کــرد :یــک زمــان تعرفــه واردات
پارچــه چــادر مشــکی ۵ ،یــا  ۷درصــد بــود؛ حــاال ایــن میــزان
بــه  ۳۵درصــد افزایــش پیــدا کــرده و هیــچ عــزم و ارادهای
بــرای رفــع مشــکالت تولیدکننــدگان محصــوالت عفــاف و
حجــاب از جملــه کاهــش تعرفههــای دولتــی وجــود نــدارد.
ایــن تولیدکننــده محصــوالت عفــاف و حجــاب معتقــد اســت:
تولیــد چــادر بــه انــدازه کافــی پرهزینــه اســت .یعنــی اگــر یک
مانتــو بــا یــک متــر و  ۶۰ســانت پارچــه دوختــه میشــود برای

دوختــن چــادر بــه  ۵متــر پارچــه نیــاز اســت؛ آن هــم پارچـهای
کــه قیمتــش بــه طــور معمــول باالتــر از پارچههایــی اســت
کــه در دوخــت مانتــو بــه کار م ـیرود امــا مشــکل اینجاســت
کــه اگــر قیمــت مانتــو و شــلوار ۳۰۰ ،هــزار تومــان باشــد خوب
اســت امــا چــادر  ۱۵۰هــزار تومانــی ،گــران اســت صدقآمیــز
در ادامــه بیــان کــرد :ایــن گرانــی مــواد اولیــه بــرای دوخــت
چــادر باعــث شــده کــه  ۲۵۰۰عضــو فعــال در حــوزه مانتــو
داریــم کــه از اتحادیــه پوشــاک پروانــه صنفــی گرفتهانــد امــا
در حــوزه محصــوالت حجــاب  ۱۰نفــر هــم از ایــن اتحادیــه
پروانــه نگرفتهانــد ،چــون کارشــان توجیــه اقتصــادی نــدارد.
اگــر در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه ایــن موضــوع
بپردازنــد بایــد بداننــد ایــن کاال فرهنگــی اســت.

حمید قبادی مطرح کرد؛

لباسهایمحلیبایدباحفظساختار،سادهشوند
دبیــر کارگــروه ســاماندهی مدولبــاس کشــور ،چنــد الیــه بــودن را یکــی از مشــکالت لبــاس
هــای محلــی دانســت و افــزود :ایــن لبــاس هــا بــا حفــظ ســاختار و هویــت بایــد بــه ســمت
ســادگی برونــد .حمیــد قبــادی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــه اســتفاده از نمادهــای بومــی در
لبــاس مــدارس اشــاره و بیــان کــرد :بعضــی قوانیــن مهجــور میماننــد و مــا ناتوانــی خــود در
اجــرای ایــن قوانیــن را یــا بــه محدودیتهــای 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 .نمونههایـی هم از ایـن لباسهـا 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 هویتهــای منطقــه
ای دانســت و افــزود :بــر اســاس ایــن قانــون ،دســتورالعملی تصویــب شــده کــه روح آن توجــه
جــدی بــه المانهــا و برشهــای بومــی اســت کــه بــه احیــا شــدن لباسهــای بومــی کمــک

مــی کنــد .او در پاســخ بــه ایــن کــه در اســتانی چــون خوزســتان کــه قومیتهــای مختلــف
چــون قشــقایی و بختیــاری و فــارس و لــر و عــرب زندگــی مــی کننــد چگونــه مــی تــوان از
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 شــاخصها و نمادهــای
بومــی خــود اســتفاده کنــد ،عیــن صراحــت قانونــی اســت .قبــادی چندالیــه بــودن لباسهــای
قومــی را یکــی از دالیــل رویگــردان بــودن نســل نوجــوان و جــوان برشــمرد و افــزود :لبــاس
اقــوام دارای پیشــینه فرهنگــی اســت امــا مشــکالتی دارد کــه جوانــان از ان رویگــردان مــی
شــوند .یکــی ز ایــن مســایل ،چنــد الیــه بــودن و تعــدد ایــن گونــه لباسهاســت در حالــی کــه
زندگــی امــروز بــه ســادگی نیــاز دارد و مــا بایــد بــا حفــظ هویــت و ســاختار بــه ســمت ســادگی
برویــم بــرای مثــال در طبقــات ســنی پاییــن تــر مــی تــوان از شــلیتههای رو ،کمتــر اســتفاده
کــرد یــا تغییــرات مختصــری در دبیتهــا یــا همــان شــلوارهایی کــه مــردان لــر بــه پــا مــی
کننــد ایجــاد کــرد.
دبیــر کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس کشــور بــه طــرح خالقــه تیــم فوتبــال مســجد ســلیمان
اشــاره و بیــان کــرد :در لباسهــای بلنــد بختیــاری طرحهــای خطــی وجــود دارد کــه یکــی از
تیمهــای ورزشــی از همــان طرحهــا در لبــاس اعضــای خــود اســتفاده و بــه معرفــی ایــن نــوع
لبــاس کمــک کــرده بــود.
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گروهـی که بـه پژوهش دربـاره نقوش حک شـده بر سـنگ
قبرهـای دزفـول پرداختـه معتقدنـد از این نقشهـای خالقه
حتـی در طراحـی پارچـه هم میتـوان اسـتفاده کرد.
بهار سـرگزی عضـو این گـروه پژوهـی درباره دسـتاوردهای
ایـن گـروه در گفتگو بـا خبرنگار مهـر میگوید :سـال ۱۳۹۰
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
ویژگیهـای خاصـی داشـت.
پنــج ســال بعــد بــا آرش نورآقایــی ،مجتبــی گهســتونی،
نوشــین کاظمــی و پــوران زنگنــه گروهــی تشــکیل دادیــم
و بــا راهنماییهــای ســامان فرجــی از پژوهشــگران محلــی
در خوزســتان تصمیــم گرفتیــم تــا بــه بررســی نقــوش
تدفینــی ایــن گورســتان بپردازیــم.
او بــه اهــداف تشــکیل ایــن گــروه پژوهشــی اشــاره و
بیــان کــرد :مــا عالوهبــر پژوهــش در ارتبــاط بــا نقــوش
حــک شــده بــر ســنگ قبرهــای ایــن گورســتان ،بــه
دنبــال بــه وجــود آوردن زمینههــای الزم بــرای حفاظــت
از ایــن آرامســتان ،اســتفاده از نقــوش ســنگ قبرهــا در
کپوهــای تولیــدی منطقــه شــهیون و دیگــر دســتبافتهها،
تولیــد انــواع وســایل کاربــردی بــا اســتفاده از طرحهــای
دراختیــار ،چــاپ کتــاب و تهیــه تولیــدات تصویــری بــرای
معرفــی نقــش و نگارهــا ،انتخــاب برنــدی بــرای تولیــدات
محلــی بــا اســتفاده از عنوانهــای بومــی و همچنیــن
ایجــاد بــازار اقتصــادی بودیــم.
ســرگزی بــا اشــاره بــه مراحــل ثبــت و کاربــردی کــردن
نقــوش حــک شــده بــر ســنگ قبرهــا گفــت :مــا ابتــدا بــه
صــورت کامــل و تکبهتــک از تمــام قبرهــا ،عکســبرداری و
فیلمبــرداری کردیــم .ســپس تعــداد مزارهایــی کــه نقــش
و نــگار داشــتند ،مشــخص شــد و در نهایــت ،نقــوش را
طراحــی و طرحهــای مختلــف را از هــم جــدا کردیــم و
بعــد از ایــن تفکیــک بــا تنــوع نقــوش انســانی ،حیوانــی و
جانــوری ،گیاهــی و آالت و ادوات روبــه رو شــدیم.
ایــن هنرمنــد گرافیســت در ادامــه بیــان کــرد :بــا
آمادهســازی طرحهــا از تعــدادی هنرمنــد ســفالگر و
همچنیــن از کپوبافــان بومــی خواســتیم تــا در کارهــای
خــود از ایــن طرحهــا اســتفاده کننــد.
طبیعــی اســت کــه ایــن کار ،در ابتــدا برایشــان ســخت بــود
چــون بــه طرحهــای جدیــد عــادت نداشــتند امــا حــاال
تعــدادی از ایــن نقــوش روی لیــوان و مگنــت و ظــرف و
وســایل تزئینــی نقــش بســته اســت .ســرگزی بــا اشــاره
بــه ایــن کــه از طــرح ســنگ قبرهــا در طراحــی پارچــه هــم
مــی تــوان اســتفاده کــرد گفــت :ایــن نقشهــا ،خالقــه و
منحصــر بــه فــرد اســت در نتیجــه نــه تنهــا در کپوبافــی و
ســفال کــه جــزو هنرهــای بومــی مــردم خوزســتان اســت
کــه در طراحــی پارچــه و دیگــر مــوارد هــم مــی تــوان از آن
اســتفاده کــرد.
نقوش مردهای که بر صنایعدستی جان گرفتند
مجتبــی گهســتونی ،دبیــر انجمــن دوســتداران میــراث
فرهنگــی تاریانــا یکــی دیگــر از افــراد ایــن گــروه اســت
کــه در گزارشــی بــه جزئیــات فعالیتهــا و دســتاوردهای
ایــن کارگروهــی پرداختــه اســت .متــن گــزارش مشــروحی
کــه گهســتونی جهــت انتشــار در اختیــار خبرگــزاری مهــر
قــرار داده اســت را در ادامــه مــی خوانیــد؛
از دوران کهــن تــا بــه امــروز ،هــرگاه گردشــگران از ایــن
ســوی دنیــا بــرای دیــدار بــا ملــل گوناگــون بــه چهــار
گوشــه جهــان ســفر میکردنــد ،بــرای دادن ســوغات

ایدههایی از گورستان شاداب؛
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و یــا حتــی تأمیــن نیــاز سفرشــان ،صنایعدســتی خــود
را میخریدنــد و همــراه میبردنــد .امــروزه ویژگیهــای
گردشــگری باعــث شــده اســت تــا جوامــع محلــی ،تولیــدات
خــود را بــه گردشــگران عرضــه کننــد.
بـه همیـن دلیـل ،فـروش صنایـع دسـتی فرصتـی اسـت
تـا دسـتاندرکاران گردشـگری ،بخشـی از ویژگیهـای
فرهنگـی دیـار خـود را در قالـب عرضـه صنایعدسـتی بـه
نمایـش بگذارنـد .گردشـگری ایـن امـکان را فراهـم کـرده
تـا گردشـگران از طریق صنایعدسـتی بـه گوناگونی سـلیقه،
مهـارت و حتـی سـطح معیشـت جوامع پـی ببرند .بـه همین
دلیـل صنایـع دسـتی همـواره دارای نقـش کاربـردی و بـه
مـرور بـه ارزشهـای فرهنگـی آن افـزوده میشـود.
در ایــن نوشــتار ابتــدا بــه معرفــی «شــهیون» از مناطــق
تاریخی-طبیعــی شــمال اســتان خوزســتان در شهرســتان
دزفــول کــه در تولیــد کپــو از شــاخصترین مناطــق
خوزســتان اســت ،خواهیــم پرداخــت و ســپس بــه نقــش
اقتصــادی صنایــع دســتی در جامعــه روســتاییاین منطقــه
میپردازیــم .اهالــی بخــش شــهیون ،بختیــاری و از طایفــه
شـِــهی و بــاب هفــت لنــگ دورکــی هســتند.
بختیاریهــا کــه در تقســیمبندی میــان گروههــای قــوم
لــر بــه لــر بــزرگ شــناخته میشــوند ،در طــول تاریــخ
در گســتره ســرزمینی کــه امــروزه شــامل بخشهایــی از
اســتانهای لرســتان ،خوزســتان ،اصفهــان ،مرکــزی و
چهارمحــال و بختیــاری اســت زندگــی کردهانــد.
در بخـش شـهیون و بیـن دو روسـتای گردشـگری پامنـار و
اسلام آبـاد ،در منطقـهای با قدمـت تاریخی و حفاظتشـده،
بنـای قلعـهای به نـام شـاداب وجـود دارد که محیط زیسـت
و زیسـتگاه برخـی از گونههـای جانـوری و گیاهـی اسـت.
قلعـه شـاداب بـا  ۱۰کیلومتـر طـول و  ۴کیلومتـر عـرض ،از
بزرگتریـن قلعههـای طبیعـی ایـران محسـوب میشـود و
دیوارههـای طبیعـی آن تـا  ۷۰۰متـر ارتفـاع دارنـد.
یکــی دیگــر از نقــاط دیدنــی قلعــه شــاداب ،قبرســتان
قدیمــی معــروف بــه پاقلعــه اســت؛ بــا ســنگهای ایســتاده
و نقــوش متفــاوت کــه هــر کــدام گویــای مشــخصاتی از
شــخص متوفــی هســتند .در آن منطقــه ،بــه ســنگهایی

کــه نقــش دارنــد« ،بــرد باالســر» میگوینــد .ســنگ
گورهــای گورســتان قلعــه شــاداب ،عمدتــ ًا بــه دو دســته
اصلــی ســنگ گورهــای ایســتاده و ســنگ گورهــای
ِ
خوابیــده تقســیم میشــوند.
ســنگ گورهــای ایســتاده ،اغلــب مســتطیل شــکل بــا
فــرم منحنــی در قســمت بــاالی ســنگ و یــا بــه شــکل
پنجضلعــی غیرمنتظمــی اســت کــه یــک زاویــه آن در بــاال
قــرار گرفتــه و پایــه ایــن پنــج ضلعــی ،مــوازی بــا ســطح
زمیــن و دو ضلــع دیگــر آن عمــود بــر گــور اســت .ســنگ
گورهــای افقــی یــا خوابیــده معمــو ًال شــامل اطالعاتــی از
شــخص متوفــی اســت.
روی ســنگ گورهــای مــردان ،نقــش اســب ســوار ،اســلحه
گــرم و ســرد و ردیفــی از انســان در پاییــن و روی ســنگ
ـوچ
گورهــای زنــان نیــز برگرفتــه از نــوع زندگــی زنــان کـ 
نشــین ایالتــی ،نقــوش دا ِر قالــی ،قیچــی و شــانه دیــده
میشــود .روی بــرد باالســری برخــی از ســنگ گورهــا،
مــردی ســوار بــر اســب و شمشــیر در دســت و یــا شمشــیر
بــه کمــر ،بــه نشــانه محــل آرمیــدن مــردی سلحشــور در
میــدان رزم حکاکــی شــده اســت.
فــوت

ســنگ گــور دیگــری نشــان میدهــد کــه فــرد
شــده خانمــی بــا مهــارت اسبســواری و شــکار بــوده
کــه میتوانســته از درخــت نخــل هــم بــاال رفتــه و خرمــا
بچینــد .دیگــری رقصنــده خوبــی بــوده و در ســاخت کــوزه
و رنگآمیــزی آن ماهــر بــوده اســت.
خوش ـههای گنــدم گویــای آن هســتند کــه فــرد درگذشــته،
کشــاورز خوبــی بــوده و زمیــن زراعــی بســیاری داشــته
اســت .یکــی آهنگــر توانــا و دیگــر میزبــان جنگجویــان
و رهگــذران بــوده ،زیــرا بــر ســر ســنگ قبــرش قلیــان
جــوزی وجــود دارد؛ قلیانــی کــه برخــاف قلیانهــای
معمولــی کــه مخــزن آب آنهــا از شیشــه و اســتیل و نقــره
اســت ،مخــزن آب آن بــه شــکل کــوزه و از جنــس چــوب
گــردو اســت کــه روی آن حکاکــی شــده اســت.
سـبک کار هنرمنـدان حجـار ایـن ناحیـه ،هماننـد هنرمندان
قدیـم ایـران بـه سـبک طبیعتگرایـی نبـوده ،بلکه به شـیوه
هـزاران سـال پیـش ،نقـش تجریـدی و رمزگونـه را بـرای
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حجاریهـای خـود ترجیـح دادهانـد .در نـگاه نخسـت ،بـه
نظـر می رسـد کـه نقـوش سـنگ گورهـای ایـن گورسـتان
برگرفتـه از فرهنـگ زندگـی ایالتـی بختیـاری هسـتند؛
تـا جایـی کـه میتـوان ایـن نقـوش را در دسـتبافتههای
عشـایری بختیـاری ایـن ناحیـه نیـز مشـاهده کـرد.
نقوش سـنگ گورهـا از پتانسـیل بسـیار باالیی بـرای تبدیل
شـدن به دسـتمایهای جهت تولیـد صنایعدسـتی برخوردارند.
طرحهـای اولیـهای 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.
ایــن نقــوش بــه خوبــی توانســتهاند بــه عنــوان نقــوش
تزئینــی ،در ایــن هنــر بومــی ظاهــر شــوند؛ نقوشــی کــه
عــاوه بــر داشــتن اصالــت ،زیبایــی دســت بافتههــای کپــو
را دو چنــدان کردهانــد.
از نقــش مایههــای ســنگ گورهــای ایــن گورســتان ،در
هنرهــای دیگــر ماننــد صنعــت ســفالگری هــم بــه صــورت
آزمایشــی میتــوان اســتفاده کــرد.

روســتاهای پامنــار و اســام آبــاد کــه نزدیکبــه هــم قــرار
دارنــد ،خاســتگاه هنــر کپوبافــی در دزفــول محســوب
میشــوند .کپوبافــی بــرای مــردم ایــن منطقــه نــه تنهــا
هنــر و ذوق بــه شــمار مـیرود ،بلکــه خــو ِد زندگــی و شــیوه
مناســبی بــرای امــرار معــاش زنــان زحمتکشــی اســت کــه
در کنــار کار طاقتفرســای روزانــه ،بــه آن میپردازنــد و
همــواره بــه عنــوان میراثــی گرانبهــا ،آن را حفــظ کردهانــد.
کپوبافــی از بافتههــای حصیــری و مــواد اولیــه آن َکرتــک و
بــرگ نخلهــای خرمــا اســت کـه از ســالیان متمــادی رواج
داشــته اســت؛ کرتــک نوعــی گیــاه خــودرو اســت کــه در
حاشــیه نهرهــا ،رودخانههــا و دشــتهای منطقــه شــهیون
بــه وفــور یافــت میشــود .کپوبافــی بافــت اشــکال مســطح
بیضیشــکل و دایرهایشــکل بــا کاربردهــای مختلــف و
بافــت مصنوعــات صنعتــی از جملــه گلــدان ،جــای دســتمال
کاغــذی ،زیرکتــری ،زیرقــوری ،میوهخــوری و انــواع دیگــر
محصــوالت حصیــری را شــامل میشــود.
نــوع تولیــدات کپــو در منطقــه ،از نظــر کمــی و کیفــی
در ســطح بســیار خوبــی قــرار دارد .تاکنــون ،نمایشــگاه
کپوبافــی نیــز در روســتای پامنــار بــا هــدف ارائــه
توانمندیهــای زنــان و دختــران ایــن منطقــه در
امرکپوبافــی و بافتههــای حصیــری برگــزار شــده کــه
مــورد توجــه گردشــگران بســیاری واقــع شــده اســت.

محصــوالت تولیــدی کپــو در ایــن روســتا و روســتاهای
شهرســتان دزفــول ،بــه ســایر نقــاط کشــور بهویــژه
تهــران و شــهرهای شــمالی ارســال میشــوند.
حجاریها در خدمت کپوبافی
بــا توجــه بــه اینکــه هنــر زنــان و برخــی از مــردان شــهیون
کپوبافــی اســت و بــرای دســتبافتههای آنهــا ،از پوشــش
گیاهــی خــاص ایــن ناحیــه و فراوانــی درخــت نخــل کــه
از دیربــاز تاکنــون در ایــن منطقــه وجــود داشــته اســتفاده
میشــود ،تصمیــم گرفتیــم یکــی از پروژههــای تحقیقاتــی
خــود کــه بیارتبــاط بــا قبرســتان قلعــه شــاداب ،نقــوش
تدفینــی ،کپوبافــی و اقتصــاد مــردم محلــی نیســت را در
شــهیون بــه اجــرا در بیاوریــم.
کپوبافـی هماننـد بیشـتر هنرهـای دسـتی ،سـینهبه سـینه و
نسلبهنسـل انتقـال پیـدا کـرده .نقوشـی که در حـال حاضر
روی کپوهـا اسـتفاده میشـوند ،شـامل طرحهـای سـاده
هندسـی هسـتند کـه بـا دسـتهای پرتـوان صنعتگـران

ایـن ناحیـه روی کپوهـا نقـش میبندنـد .بـا توجه بـه رکود
کپوبافـی در میـان مردمـان ایـن ناحیـه ،ایـن هنـر بومـی
نیازمنـد بـه ارتقـای نقـوش و طـرح اسـت و میتـوان بـا
جانبخشـیدن بـه نقـش و نگارهـا ،بـه احیـا و گسـترش هر
چـه بیشـتر ایـن هنـر بومـی کمـک کرد.
توانمندسازی جامعه روستایی
ســال  ۱۳۹۰خورشــیدی بــود کــه پــس از ســفر بــه منطقــه
شــهیون در اســتان خوزســتان ،بــرای انجــام تحقیقــات
الزم بــه منظــور انتشــار کتــاب گردشــگری خوزســتان
بــا آرامســتانی در کنــار قلعــه شــاداب آشــنا شــدیم کــه
ویژگیهــای خاصــی داشــت.
اگرچــه تمــام کارهــای الزم بــرای معرفــی روســتاهای
گردشــگری شــهیون بــه طــرق مختلــف انجــام شــد،
امــا از آن زمــان تــا بــه امــروز بازدیدهــای مکــرری از آن
آرامســتان داشــتیم تــا در صــورت مشــاهده تخریبهــا و
تعرضهایــی کــه بــه آرامســتان شــده اســت ،موضــوع را
بــا متولــی حفــظ آثــار تاریخــی درمیــان بگذاریــم.
ال  ۱۳۹۵خورشـیدی ،بـا تشـکیل گروهـی متشـکل از
اینجانـب ،آرش نورآقایـی ،بهـار سـرگزی ،نوشـین کاظمـی
و پـوران زنگنـه و البتـه راهنماییهـای سـامان فرجـی از
پژوهشـگران محلـی در خوزسـتان تصمیـم گرفتـه شـد تا به
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بررسـی نقـوش تدفینـی آرامسـتان قلعـه شـاداب بپردازیـم.
هــدف از تشــکیل ایــن گــروه ،نــه تنهــا بررســی نقــوش
تدفینــی در قبرســتان قلعــه شــاداب بــود ،بلکــه بــه دنبــال
بــه وجــود آوردن زمینههــای الزم بــرای حفاظــت از ایــن
آرامســتان ،اســتفاده از نقــوش ســنگ قبرهــا در کپوهــای
تولیــدی منطقــه شــهیون و دیگــر دســتبافتهها ،تولیــد
انــواع وســایل کاربــردی بــا اســتفاده از طرحهــای
دراختیــار ،چــاپ کتــاب و تهیــه تولیــدات تصویــری بــرای
معرفــی نقــش و نگارهــا ،انتخــاب برنــدی بــرای تولیــدات
محلــی بــا اســتفاده از عنوانهــای بومــی و همچنیــن
ایجــاد بــازار اقتصــادی بودیــم.
از ابتــدای تشــکیل ایــن گــروه ،یــک مرحلــه بــه صــورت
کامــل و تکبهتــک ازتمــام قبرهــا ،عکســبرداری و
فیلمبــرداری کردیــم .ســپس تعــداد مزارهایــی کــه نقــش
ـراح گــروه،
و نــگار داشــتند ،مشــخص شــد و در نهایــت طـ ِ
اقــدام بــه طراحــی تمــام نقــوش ســنگهای باالســر کــرد.
در ادامــه ،او بــا تفکیــک تمــام نقشهــا ،باعــث شــد تــا بــا
تنــوع نقــوش انســانی ،حیوانــی و جانــوری ،گیاهــی و ابــزار
مواجــه شــویم.
بــا آمادهســازی طرحهــا ،بــه صــورت آزمایشــی تعــدادی
کپــو توســط بومیــان بــا الهــام از نقــوش بومــی کــه در
اختیــار آنــان قــرار گرفــت ،بافتــه شــد تــا خوشنشــینی
نقــوش روی کپوهــا و ترکیــب بنــدی رنگهــای پیشــنهادی
بــه دســت بیایــد .در ادامــه ایــن پــروژه ،تعــدادی از نقــوش
بــا تنــوع گوناگــون روی لیــوان چــاپ شــد تــا نمونههــای
آزمایشــی مــورد بررســی بیشــتر قــرار بگیرنــد .ســپس
نقــوش موردنظــر در اختیــار ســه تــن از اســتادکاران
صنایعدســتی قــرار گرفــت تــا انتشــار نقــوش تدفینــی روی
دیگــر صنایــع دســتی نیــز آزمایــش شــود.
امــا کار ارزشــمند دیگــری کــه انجــام شــد ،انتخــاب
نامــی بــرای کپوهــای تولیــدی بــود .ایــن نــام از میــان
داســتانهایی کــه اهالــی دربــاره قلعــه شــاداب نقــل
میکننــد ،انتخــاب شــد .پــس از مشــورت بــا تعــدادی
از اهالــی کــه اقــدام بــه تولیــد کپــو مــی کننــد ،نــام
«دســتآفرینههای کپــو خورشــیدآفرین قلعــه شــاداب» را
انتخــاب کردیــم تــا بــه عنــوان برنــدی بــرای آن تولیــدات،
اســتفاده شــود.
پــروژه موردنظــر در ابتــدای مســیر اســت و در آینــده
نزدیــک بــا مشــارکت جامعــه محلــی ،ضمــن اینکــه
میتــوان بــه حفاظــت هرچــه بیشــتر از آرامســتان قلعــه
شــاداب امیــدوار بــود ،شــاهد کاربــرد هرچــه بیشــتر نقــوش
تدفینــی در صنایــع دســتی منطقــه نیــز خواهیــم بــود .نکتــه
دیگــر اینکــه محصــوالت کپــوی شــهیون بــه صــورت
شناســنامهدار عرضــه میشــوندتا از سوءاســتفادههای
احتمالــی جلوگیــری شــود.
در برخــی از شــهرها و روســتاها ،توجــه بــه صنایعدســتی
بــه عنــوان فرصتــی بــرای برونرفــت از مشــکالتی در
حــوزه فرهنگــی ،اجتماعــی و حتــی اقتصــادی ،باعــث شــده
تــا در جوامــع توســعه یافتــه داخــل کشــورمان بــرای ایــن
هنرصنعــت ،برنامهریــزی الزم صــورت بگیــرد .اکنــون،
مــا بــه عنــوان گروهــی دوســتدار توســعه پایــدار و فعــال
در حــوزه گردشــگری و میــراث فرهنگــی ،اعتقــاد داریــم
کــه بــا اســتفاده درســت از صنایــع دســتی ،توجــه بــه
نقوشــی کــه میتواننــد باعــث تأثیــر در ابعــاد گوناگــون
جوامــع در حــال توســعه شــوند ،مشــارکت فعاالنــه اهالــی
روســتاهای پامنــار و اســامآباد و بخــش شــهیون و حضــور
در بازارهــای گوناگــون ،میتوانیــم ذائقــه گردشــگران
داخلــی و خارجــی را کــه ســلیقههای گوناگونــی دارنــد،
تأمیــن کنیــم.

صنایــع دســتی
MEHR NEWSAGENCY
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نامورمطلق با مهر مطرح کرد؛

سهمفناوریازتولیدصنایعدستی
معـاون صنایعدسـتی کشـور گفـت :اداره کل میـراث فرهنگـی اصفهـان بـا همـکاری اتحادیـه
صنایعدسـتی اسـتان ،بعضـی هنرمندانـی که بـا ماشـین کار میکردنـد 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 ،جلسـهای داشـتیم .هنرمنـدان اصفهانی ،مشـکالت
جـدی دارنـد یکی از این مسـایل ،حضور کاالهایی اسـت کـه در تولیدشـان از فنآوریهای جدید
اسـتفاده میشود.
البتـه چنـد نظریـه در ایـن زمینـه وجـود دارد؛ برخـی معتقدنـد کـه بایـد جلـوی ورود و سـاخت
دسـتگاههایی چـون تـری دی ،لیـزر ،پـرس و امثـال آن گرفتـه شـود .نظر عـده دیگـری هم بر
این اسـت کـه هنرمنـدان ما بایـد خالقیـت خـود را افزایش بدهند و همیشـه یـک قـدم جلوتر از
دسـتگاه ها باشـند.
معـاون صنایعدسـتی کشـور اسـتفاده از ماشـین را امـری گریزناپذیـر دانسـت و افـزود :طبیعـی
اسـت کـه اگر دسـت حرکت نکنـد ،ماشـین جایگزیـن میشـود؛ کاالیی هم کـه این گونـه تولید
میشـود ،خیلـی ارزانتـر اسـت و خـود مـن ،ایـن مسـاله را تهدیـدی جدی بـرای صنایع دسـتی
نمیبینـم .ایـن اتفـاق ،بـه خاطـر عـدم خالقیت اسـت و اگـر ما خلاق باشـیم ،معلوم اسـت که
ماشـین نمیتوانـد جایگزیـن دسـت شـود چون شـرافت دسـت ،بیـش از این اسـت.
بـرای مثـال ،روزی کـه عکاسـی ابـداع شـد همـه فکـر میکردند عمـر نقاشـی تمام شـده؛ جون
نقاشـان مـا پرتره یـا طبیعـت کار میکردنـد .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 نمیشـود 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 میدهـد و اما اگر جلو کارهای ماشـینی را
بگیریـم ،قاچـاق زیاد میشـود .و مـا بـازار را از دسـت میدهیم.
وی ادامـه داد :بـرای مثـال در حـال حاضر ،فرش ماشـینی به لحاط تجاریسـازی ،کمتر از دسـت
بافـت نیسـت و مـا میخواهیم این بال سـر صنایعدسـتی نیایـد .بنابرایـن بایـد راه میانـهای 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 صنایعدسـتی کشـور ،اداره کل میـراث فرهنگـی و صنایعدسـتی 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 هزینههای خـود را بـه دولت بدهنـد و دیگر
نمیتواننـد از مزایایـی چـون معافیـت مالیاتـی بهـره ببردند.

نامور مطلق با مهر مطرح کرد؛

سهماندکصنایعدستیازفضایرسانهایکشور
معــاون صنایعدســتی کشــور در حاشــیه نمایشــگاه مطبوعــات
گفــت :مــا بــرای گفتمــان و تصویرســازی در زمینــه
صنایعدســتی بــه رســانهها نیــاز داریــم و رســانهها حــق
مطلــب را در ایــن زمینــه ادا نمیکننــد.
بهمـن نامورمطلـق معـاون صنایعدسـتی سـازمان میـراث
فرهنگـی به خبرنگار مهر گفت :گفتمانسـازی و تصویرسـازی،
دو مسـاله بسـیار مهـم هسـتند کـه موجـب تغییـر نـگاه و طرز
تفکـر آدمهـا نسـبت به یـک موضـوع میشـوند و اگـر تغییری
در اندیشـهها صـورت نگیـرد در شـیوه مصـرف و توجـه بـه
صنایعدسـتی و تجاریسـازی هـم تغییـری رخ نمیدهـد.

معــاون صنایعدســتی کشــور بــا اشــاره بــه ایــن کــه رســانهها
حــق صنایــع دســتی را ادا نمیکننــد گفــت :صنایعدســتی،
نــه نشــریه خاصــی دارد نــه یــک برنامــه تخصصــی خــاص در
رســانه ملــی .رســانهها حــق هنرمنــدان صنایعدســتی را ادا
نمیکننــد و برنامههــا و مطالبشــان ،همســان و همســنگ
اهمیــت صنایعدســتی نیســت.
مــن در گزارشــی توضیــح دادهام کــه چگونــه بــه یکــی دیگــر
از بخشهــای هنــری بــا داشــتن  ۵۰تنهــا هــزار شــاغل،
یــک ســازمان مســتقل و بیــش از  ۲۰۰میلیــارد اعتبــار
اختصــاص میدهنــد امــا بــه صنایــع دســتی بــا وجــود ۴۰۰

هــزار شــاغل ۱۵ ،هــزار کارگاه و ارزآوری دههــا برابــری ،بودجه
چندانــی تعلــق نمیگیــرد چراکــه هنرمنــدان صنایــع دســتی،
محجــوب و بیصــدا هســتند و درد خــود را فریــاد نمیکشــند.
بـه گفتـه نامورمطلـق ،صنایـع دسـتی از ضعـف گفتمانـی
رنـج میبـرد و و هنرمنـدان و متولیـان دولتـی در ایـن حـوزه،
نتوانسـتهاند بـه گفتمانسـازی در فضـای رسـانهها ،چـه
تلویزیـون و چـه مطبوعات بپردازنـد در حالی که خود رسـانهها،
عامـل گفتمانسـازی نـزد مـرد و مسـئوالن هسـتند.
نامورمطلــق بــه ضــرورت همــکاری میــان صداوســیما و
رســانههای نوشــتاری بــا معاونــت صنایــع دســتی اشــاره و
بیــان کــرد :هــم فرآوردههــای دســتی را میتــوان در شــمار
صنایــع خــاق بــه حســاب آورد هــم رســانه را .از ایــن رو امیــد
م ـیرود شــبکههای مختلــف تلویزیونــی بــا ســازمان میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری ارتبــاط بیشــتر و
بهتــری داشــته باشــند تــا بتواننــد فرهنــگ و صنایــع دســتی
مــا را بــه خوبــی بــه مــردم معرفــی کننــد چــرا کــه هــم مــا به
رســانهها و هــم رســانهها بــه مــا احتیــاج دارنــد.
از ســوی دیگــر مــا بــه گفتمــان ســازی نیازمندیــم و
خبرگزاریهــا و روزنامههــا و شــبکههای اجتماعــی
میتواننــد بــه مــا در ایــن زمینــه کمــک کننــد .معــاون
صنایعدســتی کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه تصویــری کــه
تاکنــون از صنایعدســتی ارائــه شــده تولیدمحــور بــوده ،در
حالــی کــه مــا بــه برنامههــای مصــرف محــور نیــاز داریــم،
گفــت :مســتندهایی کــه تاکنــون دربــاره صنایــع دســتی تولیــد
و از شــبکههای مختلــف تلویزیــون پخــش شــده عمدتــا بــر
تولیــد تکیــه داشــته و پیشکســوتان صنایعدســتی را معرفــی
کــرده اســت در حالــی کــه مشــکل اصلــی مــا در زمینــه
فــروش اســت پــس بهتــر اســت بــه ســمت تولیــد برنامههــای
مصــرف محــور برویــم و بیشــتر بــه الگوســازی مصــرف
بپردازیــم و تلویزیــون میتوانــد نقــش مهمــیدر ارائــه و
ترویــج الگوهــای مصــرف صنایــع دســتی داشــته باشــد.
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در گفتگو با مهر عنوان شد؛

برنامهایبرایرونق«مینایصبی»نیست

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
طلا یـا نقره ،یـک مینای سـیاه شـکل مـی گیرد.
ســپس بــا قالبگیــری ،طــا یــا نقــره را متناســب بــا طــرح
و نقــش مــورد نظــر خــود بــه قطعــات دلخــواه بــا اندازههــا،
ضخامــت و شــکلهای گوناگــون درمیآورنــد و ایــن کار
توســط ابزارهــای ســاده و دســتی انجــام میشــود .پــس از
آن ،قطعــات ســیاه را در محلــول اســیدی ،زغــاب و زاج ســفید
میجوشــانند تــا رنــگ طــا ویــا نقــره نمایــان شــوند.
پــس از آن ،قطعــات طــا و نقــره را ســوهان و ســمباده
مــی کشــند و آمــاده پرداخــت و عرضــه میکننــد .دبیــر و
ســخنگوی انجمــن تاریانــا ،بــا اشــاره بــه ایــن کــه مینــای
صبــی در حــال نابــود شــدن اســت گفــت :مینــای صبــی
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

مینــاکاری هــم درشــمار صنایــع دســتی در معــرض نابــودی
قــرار بگیــرد و کمرنــگ و کمرنگتــر شــود .صابئیــن یــا
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
مشــتریان ایرانــی و خارجــی خــاص خــود را دارد.
گهســتونی بــه ایــن کــه مســئوالن فرهنگــی ،هیــچ برنامــه
ریــزی مشــخصی بــرای رونــق مینــای صبــی ندارنــد اشــاره
و بیــان کرد:نبــود برنامــه ریــزی مناســب بــرای شناســایی
بازرهــای هــدف بــه منظــور عرضــه گســترده صــا و نقــره
مینــاکاری و نبــود آمــوزش مینــاکاری بــه عالقمنــدان باعــث
شــده تــا ضربــه جبــران ناپذیــری بــه ایــن رشــته وارد شــود
در حالــی کــه مینــای صبــی ،نــام و اصالــت مندائیــان را یــدک
میکشــد و صابئیــن ،هنــر مینــاکاری آن را ســینه بــه ســینه
بــه فرزنــدان خــود منتقــل کــرده انــد و مســئوالن فرهنگــی
نبایــد از کنــار ایــن هنــر ،بــی تفــاوت بگذرنــد.
ایــن فعــال میــراث فرهنگــی ،ضمــن برشــمردن دالیــل
اهمیــت هنــر مینــاکاری گفــت :بومــی بــودن ایــن هنــر
بــه عنــوان زینــت دهنــده طــا یــا نفــره ،همچنیــن وجــود
برخــی اشــکال از جملــه نخــل ،شــتر ،قایــق ،ســتاره ،مــاه و

تــاق کســری کــه بــا حــوزه فرهنگــی میــان رودان و دشــت
خوزســتان پیونــد دارد ،از جملــه دالیلــی اســت کــه موجــب
اهمیــت ایــن هنــر و ضــرورت حفــظ آن مــی شــود.
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
بــه ثبــت مینــاکاری کــرده و تاکنــون شــرایطی را فراهــن
نیــاورده تــا ایــن رشــته بــه صــورت گســترده آمــوزش داده
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 میشــود.

نامورمطلق خبر داد؛

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

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  ۲۰میلیـون
گردشـگر برای کشـور جـذب کنیم و هـر کـدام  ۵۰دالر 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 .علاوه بـر خرید
گردشـگران خارجـی ،صادارات و مصارف خانگی صنایع دسـتی هـم جای خـود را دارد .امورمطلق،
بحث ترانسـفر پول را از جمله مشـکالت 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 مشـکالتی 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 داشـتهاند .معاون صنایع دسـتی
کشـور ،بسـتهبندی را یـک ضـرورت تولیـدی ،تجـاری و ترویجی برشـمرد و گفت :برخـی گمان
میکننـد که بسـتهبندی صنایع دسـتی ،یک موضـوع فانتزی و تشـریفاتی اسـت در حالیکه یک
بسـتهبندی خوب بـه حفـظ و نگهـداری کاال ،صادرات بیشـتر و معرفـی بهتر کمک میکنـد و ما
نمیتوانیـم نسـبت به بسـته بنـدی صنایع دسـتی بـی تفاوت باشـیم.
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درددلهای یک هنرمند با مهر؛

هنر دست خود را از اروپا وارد کنیم ،خواهان بیشتری دارد
عبــداهلل عباســی از هنرمنــدان باســابقه صنایعدســتی در
حــوزه تخصصــی ســاخت ســازهای ســنتی اســت .هنــری
کــه هرچنــد بــه گفتــه ایــن هنرمنــد حــاال فراتــر از مرزهــای
ایــران هــم مشــتری و خواهــان دارد امــا هنــوز دوره مهجــوری
را ســپری میکنــد.
اســتاد عباســی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر ابتــدا بــه پیشــینه
ســاز چنگ(هــارپ) و ســاخت آن در ایــران اشــاره و بیــان
میکنــد :ســاز هــارپ در ایــران ۶۵۰۰ ،ســال قدمــت دارد؛ در
شــعرهای مــا آمــده «رودکــی چنــگ برگرفــت و نواخــت»؛
گرچــه پیشــینه ایــن ســاز بــه دههــا ســال قبــل از رودکــی
برمیگــردد و مــن و ابراهیــم قنبــری مهــر توانســتهایم
پــس از مدتهــا ،ایــن ســاز را احیــا کنیــم و روح تــازهای در
کالبــد بیجانــش بدمیــم چراک ـ ه هــارپ یــا چنــگ ،مدتهــا
مهجــور مانــده بــود امــا حــاال احیــا شــده و مــورد اســتفاده قرار
گرفتــه اســت.
تــا آنجــا کــه اکنــون در کنســرتهای مختلــف از هــارپ
اســتفاده میشــود 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 میگذارنــد ،گفــت:
ســازمان میــراث همینانــدازه کــه چــوب الی چــرخ مــا
نگــذارد راضــی هســتیم و الزم نیســت از مــن نوعــی حمایــت
کنــد و امتیازاتــی را در اختیــارم بگــذارد .مــن بــا ســاخت
هــارپ ،یــک ســاز مــرده را زنــده کــردم.
ســازی کــه مــن ســاختهام را ســازمان میــراث فرهنگــی
میتوانــد ،حداقــل در آســیای میانــه بــه نمایــش بگــذارد امــا
چنیــن کاری نمیکنــد .حتــی میتوانــد فضایــی از فضاهــای
خــود را در اختیــار مــن بگــذارد تــا ســاز بســازم و ســاختن آن را
آمــوزش دهــم امــا چنیــن هــم نمیکنــد.

مشکل همیشگی گمرک و ترخیص کاال
عباســی بــا اشــاره اینکــه معافیــت از پرداخــت مالیــات ،تنهــا
امتیــازی اســت کــه ســازمان میــراث فرهنگــی در اختیــار او
گذاشــته ،میگویــد :تنهــا امتیــاز ایــن اســت کــه معاونــت
صنایــع دســتی بــه مــا پروانــه تولیــد داده و معــاف از مالیــات
شــدهایم؛ جــز ایــن ،هیــچ امــکان دیگــری بــه مــا داده نشــده؛
نــه بیم ـهای داریــم و نــه حقــوق ثابتــی .شــرایط گرفتــن وام
هــم بــه قــدری دشــوار اســت کــه عطایــش را بــه لقایــش
بخشــیدهام.
ایــن هنرمنــد فعــال در زمینــه ســاخت ســاز ،مســایل مربــوط
بــه گمــرک و ترخیــص کاال را یکــی دیگــر از مشــکالت
هنرمنــدان دانســت و افــزود :خــود مــن ،ســال گذشــته در
نمایشــگاه آلمــان شــرکت کــرده و کارهایــم را بــه نمایــش
گذاشــته بــودم؛ اســم نمایشــگاه بــه انــدازه کافــی گویاســت.
قــرار نیســت در نمایشــگاه ســاز ،فروشــی وجــود داشــته
باشــد؛ از ســوی دیگــر ،ســاز حجیــم اســت و نمیتــوان آن
را بســتهبندی کــرد و تــا نمایشــگاه بعــدی ،بــه امانــت ،نــزد
کســی یــا ســازمانی ســپرد بــه همیــن خاطــر ســه مــاه تمــام
درگیــر ایــن ماجــرا بودیــم کــه چگونــه برگــه ترخیــص کاال
بگیریــم.
ت هارپ است
ایران ،هشتمین کشور دنیا در زمیته ساخ 
عباســی کــه در حــال ســاخت چنگهــای پدالــی اســت ،ایــن
ن هــارپ در دنیــا برشــمرد و گفــت :ایــن
نــوع ســاز را کاملتریـ 
چنگهــا ،بســیار کامــل و مناســب بــرای موســیقی کالســیک
هســتند چــون در ایــن نــوع موســیقی ،گامهــا در حیــن اجــرا
تغییــر میکننــد و نوازنــدگان میتواننــد نیــم پردههــا را بــا پــا
عــوض کننــد و ایــن ســرعت نواختــن را در آنهــا بــاال میبــرد.
بــه گفتــه ایــن هنرمنــد فعــال در زمینــه ســاخت چنــگ ،ایران
ت هــارپ اســت و کارگاه
هشــتمین کشــور دنیــا در زمینه ســاخ 
عباســی ،در حــال حاضــر ،صفــر تــا  ۱۰۰ایــن ســاز را خــود
میســازد و تنهــا ســیمها غیرایرانــی اســت .همچنیــن بــرای
تزییــن بدنــه ایــن ســازها از هنرهایــی چــون منبــت و معــرق و
نگارگــری بهــره گرفتــه میشــود.

رســانه ملــی بایــد جوانــان را بــا ســاز ایرانــی
آشــنا کنــد
عباســی بــه ضــرورت تبلیــغ و معرفــی ســازهای ایرانــی اشــاره
و بیــان کــرد :ســازهای ایرانــی را بایــد بــه نوجوانــان و جوانــان
معرفــی کــرد .اگــر امــروز جوانــان ،گیتــار را بهجــای تــار و
سـهتار انتخــاب میکننــد ،بــه خاطــر ایــن نیســت کــه ایرانــی
عالقــهای بــه موســیقی ســنتی ندارنــد بلکــه بهایــن خاطــر
اســت کــه آنچــه آنــان در ماهــواره و اینترنــت میبیننــد گیتــار
اســت نــه تــار و س ـهتار .چقــدر ســازهای ســنتیمان را تبلیــغ
میکنیــم و نشــان میدهیــم؟
بهتــر نیســت تلویزیــون بــه ایــن مقولــه توجه بیشــتری داشــته
باشــد تــا نســل جدیــد ســازهای ایرانــی را بشناســد؟ ایــن
هنرمنــد صنایــع دســتی در پاســخ بــه ایــن که چــرا ایــن روزها
ت هــارپ روی آورده و کمتــر تــار میســازد،
بیشــتر بــه ســاخ 
گفــت :اســتقبال از تــار خیلــی کــم شــده؛ ضمــن ایــن کــه این
ســاز در خــارج از ایــران ،مشــتری چندانــی نــدارد در حالیک ـه
هــارپ یــک ســاز جهانــی اســت و مــردم دنیــا از ایــن ســاز
اســتقبال میکننــد تــا آنجــا کــه بــه مــن پیشــنهاد دادهانــد بــه
یکــی از کشــورهای اروپایــی بــروم و بــه تولید هــارپ بپــردازم؛
آن وقــت هــم میتوانــم هنــر خــود را جهانــی کنــم هــم امکان
صــادرات این ســاز بــه بســیاری از کشــورهای دنیــا وجــود دارد.
ایرانیهــا هــم اســتقبال بیشــتری از ســازی میکننــد کــه در
اروپــا ســاخته شــده باشــد چراکــه در آن صــورت ،ســاز مــن در
اروپــا ســاخته و بــا عنــوان ســاز اروپایــی وارد ایــران میشــود!
میترسم پس از من ،هنرم فراموش شود
ن
عبــداهلل عباســی بــه گفتــه دو نفــر از مشــهورترین نوازنــدگا 
هــارپ در دنیــا اشــاره و بیــان کــرد :ســال گذشــته مریــچ
دونــاک و شــیرین پــان کوروغلــو بــه ایــران و کارگاه مــن آمده
بودنــد .نظــر ایــن دو نوازنــده ایــن بــود کــه چنگهــای مــا بــا
ن هارپهــا در دنیــا رقابــت میکنــد و حتــی از آنهــا
بهتریــ 
بهتــر اســت چراکــه بــا دســت ســاخته میشــوند و نشــان
دهنــده ذوق و هنــر ایرانــی هســتند.
بــا وجــود ایــن کیفیــت امــا افســوس کــه بــه گفتــه عباســی،
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گفتگوی مهر با هنرمند سوزنزن؛

نقشارادتبرتیغههایفوالدی
یـک هنرمنـد سـوزنزنی گفت :سـوزنزنی شـبیه بـه طراحی اسـت فقط نقـش را به جـای کاغذ
بـر تیغههـای فـوالد مانند تیغههـای علمهـای عـزاداری طـرح میزنیم.
فاطمـه عیدیـون در گفتگو با خبرنگار مهر ،هنر سـوزن زنی را روح بخشـنده بـه تیغههای پوالدی
عالمـت دانسـت و از گرایـش خـود بـه ایـن هنر گفـت :پدر مـن ،نخسـتین و تنهـا اسـتاد من در
ارتبـاط با هنـر سـوزنزنی بـود .او به مـن آموخت چگونـه روی تیغههـای عالمت ،خوشنویسـی
کنـم و بر سـپر و کاله خود و شمشـیر و گرز ،نقوش اسـلیمی و ختائـی و گل و مـرغ را نقش بزنم.
ایـن هنرمنـد سـوزن زنـی بـه چگونگـی اجـرای طرحهـا و نقشهـا و خطـوط مختلـف روی
تیغههـای علـم اشـاره و بیان کرد :مـا ابتدا طـرح موردنظر را بـر آهـن میاندازیـم و آن را با مایعی
کـه ترکیـب الک الـکل و جوهـر نمـک اسـت پـر میکنیم.
پیـش از آنکـه الک الـکل خشـک شـود باید با یـک قلم معمولـی که بـرای خوشنویسـی به کار
مـیرود و نـوک آن ،بـه قـدری نـازک شـده کـه بـه سـوزن میمانـد (وجـه تسـمیه این هنـر به
سـوزنزنی هـم ،همین اسـت) جوهـر را برداشـته و به سـطح آهن برسـیم .عیدیون ،پیشـینه هنر
سـوزنزنی و سـاخت عالمـت را بـه روزگار آل بویه نسـبت داد و افزود :سـاخت علم بـه روزگار آل
بویـه برمیگـردد 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 عالمتسـازان ،همـه یکدیگـر را
میشناسـند و افـراد مختلف طراحـی و اجرای بخشهـای مختلف یـک عالمت را برعهـده دارند
امـا همـه ایـن افـراد چون حلقـه هـای زنجیر بـه هم وصـل اند.
بـرای مثـال بسـیاری از عالمت سـازان ،کار طراحـی و خوشنویسـی روی تیغههای علـم آن را به
مـن سـفارش میدهنـد و مـن نوعـی در طول سـال ،مشـغول بـه کار هسـتم و فعالیت ما بـه ماه

محرم محـدود نمی شـود.
عیدیـون بـا اشـاره به اینکـه هنـوز هنر سـوزنزنی به درسـتی معرفی نشـده اسـت گفـت :هنوز
ایـن هنـر ،آنگونه 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 زمینههای 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 عالقهمنـدان باید نزد اسـتاد بروند و شـروع به
کار کننـد و این هنر را ضمـن کار بیاموزند.

نامورمطلق با مهر مطرح کرد:

تعدادگالریهایصنایعدستیافزایشمییابد

معــاون صنایعدســتی کشــور از اختصــاص تســهیالت
بــه گالریهــای صنایعدســتی خبــر داد و گفــت :از چنــد
گالــریدار خواســتهایم بخشــی از فعالیــت خــود را بــه معرفــی
صنایعدســتی اختصــاص دهنــد.
بهمــن نامورمطلــق در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر راهانــدازی
گالریهــای صنایــع دســتی را یکــی از ضرورتهــای ایــن
حــوزه دانســت و افــزود :مــا بــرای مدیریــت بهتــر و همچنیــن
معرفــی صنایــع دســتی بــه فضاهــای بیشــتری از شــوروم و
پایانــه و مــوزه و گالــری نیــاز داریــم.

بــرای مثــال تنهــا یــک گالــری صنایــع دســتی در تهــران
وجــود دارد کــه عمــده فعالیــت خــود را بــر آثــار فلــزی
متمرکــز کــرده در حالــی کــه مــا بــه تعــداد گالــری
هــای بیشــتر احتیــاج داریــم و خــوب اســت همــان طــور
کــه چندیــن و چنــد گالــری فعــال در زمینــه هنرهــای
تجســمی وجــود دارد ،گالریهایــی هــم بــه صنایــع دســتی
اختصــاص پیــدا کنــد.
معــاون صنایــع دســتی کشــور در پاســخ بــه ایــن کــه چــه
تســهیالتی در اختیــار گالریدارهــا قــرار میگیــرد گفــت:

مــا بــا چنــد گالــریدار صحبــت کــرده و از آنهــا خواســته
ایــم بخشــی از فعالیــت خــود را بــه معرفــی صنایــع دســتی
اختصــاص دهنــد .همچنیــن قــرار اســت وام و تســهیالت
بانکــی در اختیــار گالریدارهــا قــرار دهیــم.
اگــر نمایشــگاهی برگــزار کردنــد در زمینــه تبلیغــات بــه آنهــا
کمــک و تجــار را بــه ایــن گالــری دارهــا معرفــی کنیــم.
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
در مرکــز شــهر و در جایــی چــون خیابــان کریمخــان باشــد
امــا فضایــی بــرای ایــن کار نداشــتیم؛ از ان طــرف بخشــی از
ســعداباد را مــی خواســتند بــه بخــش خصوصــی واگــذار کننــد
تــا وی آی پــی رســتوران شــود و مــا بــا کلــی چانهزنــی
توانســتیم مســئوالن ســعدآباد را راضــی کنیــم تــا ایــن بخــش
بــه گالــری تبدیــل شــود کــه البتــه در ایــن فضــا ،کارهــای
ترویجــی در راســتای معرفــی صنایــع دســتی انجــام مــی
دهیــم و فــروش نداریــم.
معــاون صنایــع دســتی کشــور از شــکل گیــری نخســتین
پایانــه صنایعدســتی خبــر داد و گفــت :یــک انبــار بــزرگ
در جــاده قدیــم کــرج در اختیــار مــا قــرار گرفتــه کــه بــزرگ
اســت و چنــد هــزار متــر ظرفیــت دارد .از ســوی دیگــر نزدیک
فــرودگاه اســت و میتوانــد بــه پایانــه صادراتــی تبدیــل شــود.
نامورمطلــق همچنیــن بــه ضــرورت وجــود یــک شــوروم
اشــاره و بیــان کــرد :وقتــی یــک هیئــت تجــاری بــه ایــران
میآیــد ،مــا نمیدانیــم ایــن افــراد را کجــا ببریــم تــا بــا انــواع
مختلــف صنایعدســتی ایــران آشــنا شــوند؛ البتــه قــرار اســت
بــا موافقــت رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،فروشــگاه
صنایعدســتی کــه در خیابــان ویــا و در مجــاورت ســاختمان
اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
اســتان تهــران قــرار داشــت و به بخــش خصوصــی اجــاره داده
شــده بــود را در اختیــار بگیریــم و بــه شــوروم ملــی تبدیــل
کنیــم.

صنایــع دســتی
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«از اصفهــان بــا راهنمــای گردشــگری ،صنایعدســتی
نخریــد» ایــن تیتــر گزارشــی بــود کــه  ۲۱خردادمــاه همیــن
امســال در خبرگــزاری مهــر منتشــر شــد و بــه موضوع هشــدار
آژانسهــای مســافرتی ژاپنــی بــه مســافران خــود پرداختــه
بــود؛ در بخشــی از گــزارش آمــده بــود کــه یکــی از اعضــای
جامعــه تورگردانــان ایــران گفتــه« :هشــدار آژانسهــای ژاپنی
بــرای ایــن اســت کــه عــدهای از راهنمایــان گردشــگری،
مســافران خــود را بــه فروشــگاههایی میبرنــد کــه از قبــل
بــا آنهــا توافــق کردهانــد تــا صنایــع دســتی خــود را بــا
قیمــت بیشــتری عرضــه کننــد و در کنــارش پورســانتی کــه
گاه بــه  ۵۰درصــد هــم میرســد بــرای راهنمایــان در نظــر
بگیرنــد».
خبرنــگار مهــر عالوهبــر انعــکاس ایــن مطلــب جهــت
پیگیــری بــا ســید عبــاس شــیردل ،رییــس اتحادیــه
صنایــع دســتی اســتان اصفهــان گفتگــو کــرد کــه ایــن
مقــام مســئول ،ضمــن تأییــد ایــن کــه برخــی راهنماهــای
گردشــگری بــا تعــدادی از فروشــگاههای صنایعدســتی
ایــن اســتان تبانــی کردهانــد تــا مســافران خــود را در ازای
دریافــت  ۵۰درصــد پورســانت بــه فروشــگاه آنهــا ببرنــد،
گفــت :ایــن مشــکل ،مســاله تــازهای نیســت و بــه امــروز و
دیــروز برنمیگــردد.
چنــد ســالی اســت کــه در اصفهــان ایــن اتفــاق ناخوشــایند
افتــاده و برخــی راهنماهــای گردشــگری بــا بعضــی
فروشــندگان ارتبــاط گرفتــه و گفتهانــد مــا گردشــگران
خارجــی را بــه فروشــگاه شــما میآوریــم و پورســانت مــا
بیــن  ۳۰تــا  ۵۰درصــد از مبلــغ کل فــروش ،خواهــد بــود.

ایــن در حالــی اســت کــه چنیــن کاری خــارج از شــرع و عرف
اســت و گردشــگران را بــه فعــاالن صنایــع دســتی و بســیاری
از راهنمایــان گردشــگری کــه درســت کار میکننــد ،بدبیــن
میکنــد .رییــس اتحادیــه صنایعدســتی اصفهــان همچنیــن
در پاســخ بــه ایــن کــه بــرای حــل ایــن مشــکل چــه اقدامــات
عملــی صــورت گرفتــه گفتــه بــود :بســیاری از فروشــندگان
کــه در میــدان نقــش جهــان مســتقر هســتند ،چندیــن طومــار
نوشــته و بــه اتحادیــه دادهانــد.
محتــوای بیشــتر ایــن نامههــا ایــن بــوده کــه چــرا
گردشــگران از کنــار مغازههــا رد میشــوند و تنهــا از چنــد
فروشــگاه معــدود خریــد میکننــد مــا هــم نامههــا و
همچنیــن مراتــب اعتراضشــان را بــه اســتاندار و مدیــرکل
میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان
اصفهــان منتقــل کردهایــم امــا در عمــل اتفــاق خاصــی
نیفتــاده اســت.
در انتظار تصویب سند ملی گردشگری
در ادامــه پیگیــری ایــن موضــوع اینبــار ســراغ بهمــن
نامورمطلــق معــاون صنایعدســتی ســازمان میــراث فرهنگــی
رفتیــم و نظــر او را درمــورد برخــورد ایــن معاونــت بــا
راهنمایــان گردشــگری از یــک ســو و فروشــندگان متخلــف
از ســوی دیگــر جویــا شــدیم.
نامــور مطلــق در پاســخ بــه خبرنــگار مهــر در اینبــاره گفــت:
ایــن مســاله ،مشــکل قدیمــی ماســت کــه در ایــن چند ســال،
حــل نشــده باقــی مانــده؛ حتــی دوســتان مــا در اتحادیــه
صنایــع دســتی اصفهــان کــه بعضــی شــان ،در حــال حاضــر،

در مظــان اتهــام هســتند آمدنــد و شــکایت کردنــد کــه مــا
پورســانت کمــی بــه تورلیدرهــا میدهیــم و ایــن مســاله
موجــب میشــود کــه آنهــا برونــد و از کســان دیگــری خریــد
کننــد.
معــاون صنایعدســتی کشــور در پاســخ بــه ایــن کــه چــه
راهــکار عملــی بــرای مواجهــه بــا متخلفــان وجــود دارد
میگویــد :مــا در حــال حاضــر نظــارت تشــکیالتی روی
فروشــگاهها نداریــم امــا بــا طــرح مجلــس دســت مــا بــاز
میشــود .در حــال حاضــر میتوانــم بگویــم ســند ملــی
گردشــگری نوشــته شــده و قــرار اســت در شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی تاییــد شــود.
پیشــنهاد ما در این ســند ،خریــد گردشــگران از فروشــگاههای
مخصــوص اســت .یعنــی فروشــگاه هایــی کــه نشــان اعتمــاد
دارنــد .نامورمطلــق در پاســخ بــه ایــن کــه در صــورت تخلــف،
بــا فروشــگاههایی کــه دارای نشــان اعتمــاد هســتند ،چــه
برخــوردی میشــود ،میگویــد :مــا نمیتوانیــم برخــورد
ضربتــی کنیــم و فروشــگاه را ببندیــم فقــط میتوانیم نشــان را
پــس بگیریــم و بــه همیــن خاطــر بایــد فرهنگســازی کنیــم
تــا تورلیدرهــا بــه ایــن درک برســند کــه مــا نیازمنــد اقتصــاد
پایــدار در زمینــه گردشــگری و صنایعدســتی هســتیم.
وی در عیــن حــال تأکیــد کــرد :از ســوی دیگــر نظــارت بــر
تورلیدرهــا و گذشــتن ایــن افــراد از منافــع آنــی بســیار مهــم
اســت تــا دیگــر در کشــوری چــون ژاپــن ،هشــتکی دربــاره
عــدم خریــد صنایعدســتی از اصفهــان شــکل نگیــرد.
راســتش نمیدانــم چــرا برخــی از مــا ،قهرمــان خــراب
کــردن تصویــر خودمــان در نــگاه دیگــران هســتیم!
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مهر گزارش میدهد؛

۱۶نمایندهایراندرجشنوارهجهانیبازیهایموبایلی

« »IMGAیــا جشــنواره بینالمللــی بازیهــای موبایلــی یکــی از مهمتریــن رویدادهــای
مرتبــط بــا بازیهــای دیجیتــال در منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا محســوب میشــود کــه
در دومیــن دوره آن بازیســازان ایرانــی حضــوری پررنــگ داشــتند.
مراســم اختتامیــه دومیــن دوره ایــن رویــداد در حالــی برگــزار شــد کــه ایــن جشــنواره بــرای
بازیســازان ایرانــی حاشــیههایی هــم بــه همــراه داشــت؛ اوایــل مهــر مــاه بــود کــه نامزدهــای
ایــن دوره از جشــنواره معرفــی شــد کــه  ۱۶بــازی ایرانــی نیــز در بیــن آنهــا بــود.
یــک روز بعــد تمامــی  ۱۶بــازی نامــزد شــده کــه بــرای رایگیــری روی ســایت جشــنواره قــرار
داده شــده بودنــد ،بهشــکل عجیبــی حــذف شــدند امــا در نهایــت بــا پیگیریهــای ســریع بنیــاد
ملــی بازیهــای رایان ـهای ،فــردای همــان روز تمامــی  ۱۶بــازی بــه لیســت بازیهــای نامــزد
جشــنواره برگشــتند و همــه چیــز بــه روال عــادی خــود بازگشــت.
در مجمــوع ،در دومیــن  IMGAخاورمیانــه  ۵۵بــازی نامــزد شــدهاند کــه  ۱۶عــدد از آنهــا
بازیهــای ایرانــی هســتند کــه ایــن عــدد ،رقــم بســیار قابلتوجهــی اســت .بههمیــن دلیــل
بازیســازان ایــران شــانس باالیی در کســب جایــزه از ایــن جشــنواره دارنــد .مراســم اختتامیه این
جشــنواره  ۱۱نوامبر معادل  ۲۰آبان ماه در کشــور اردن و شــهر عمان برگزار شــد .در ادامه به معرفی
مختصــر  ۱۶بــازی حاضــر در ایــن رویــداد بینالمللــی میپردازیــم.

کاربــر ،در نقشــی خــاص تحــت یــک تیــم قــرار میگیــرد و معماهــا و چالشهایــی را پشــت ســر
میگــذارد.
* اطراف مریخ /استودیو اپینو؛

* چهارچرخ /استودیو اردیبهشت؛
بــازی اطــراف مریــخ یــا  Around Marsنیــز یکــی دیگــر از  ۱۶بــازی نامــزد شــده ایرانــی
اســت کــه توســط اســتودیو اپینــو ســاخته شــده و در ســبک بازیهــای تفننــی ارایــه شــده اســت.
در ایــن بــازی کاربــر میبایســت تعــداد ســیارکها یــا ســنگهای کهکشــانی معیــن شــده
را بــا قــدرت و ســرعتی کافــی بــه ســمت جــو مریــخ پرتــاب کنــد تــا ایــن اشــیای کهکشــانی
باموفقیــت در جــو مریــخ شــناور شــوند و بــا مریــخ و دیگــر اشــیا موجــود در مراحــل برخــورد
نکننــد .بــازی اطــراف مریــخ ،در بخــش تکنفــره خــود بیــش از  ۱۰۰مرحلــه جــای داده اســت و
همچنیــن حالتهــای بینهایــت و دونفــره نیــز در بــازی قــرار داده شــده اســت.
* دلقک :تئاتر افسانهای /گیم اوریجینز؛

بــازی چهارچــرخ یــا  ۴Wheelersیکــی از نامزدهــای دومیــن دوره  IMGAخاورمیانــه اســت
کــه روی خودروهــای کوچــک اســباببازی و جذابیــت آنهــا تمرکــز کــرده اســت .ســبک تلفیقی
بــازی (مخلوطــی از ســبک مســابقهای و نوبتــی) باعــث جذابیــت دوچنــدان آن میشــود .در ایــن
بــازی ،کاربــر میتوانــد ماشــین خــود را ســاخته و شخصیســازی کنــد و ســپس در مســابقاتی
آنالین ،با یک حــرف بهرقابت بپردازد.
زمانــی کــه رقابــت میــان دو کاربــر آنالین آغــاز میشــود ،اول نوبت بــه یکــی از آنها داده میشــود
تا مســیر پیشــروی خود را مشــخص کند و تــا حدی به جلو برود ،ســپس نوبــت به دیگــر کاربر داده
میشــود تــا او نیــز ایــن کار را انجــام دهــد؛ بــا رونــد پیشــروی اینچنینــی و ســبک تلفیقــی
بــازی ،جذابیتهــای دیگــری چــون برخــورد دو ماشــین بــا یکدیگــر و ســپس بههــم ریختــن
مســیر عــادی پیشــروی در جــاده نیــز بــرای کاربــران بهوجــود خواهــد آمــد.
* احیای جنگجویان باستانی /آناشید گیمز
احیــای جنگجویــان باســتانی یــا  Ancients Revivalتوســط اســتودیو آناشــید گیمز ســاخته
شــده و در ســبک مبــارز ه نوبتــی دنبــال میشــود کــه کاربــران بازیهــای آنالیــن را مــورد هــدف
خــود قرار داده اســت.
بــازی احیــای جنگجویــان باســتانی تمرکــز خــود را روی نمایــش قهرمانــان و شــخصیتهای
مبــارز خــود میگــذارد کــه هــر کــدام دارای ســبک مبــارزه خــاص خــود و ویژگیهــای خــاص
خــود هســتند .در ایــن بــازی ،هــر مبــارز یــا جنگجــو میتوانــد بــه موجــوی افســانهای تبدیــل
شــود و در مواقــع ضــروری یــا بحرانــی کمکــی بــرای کاربــر باشــد.
در ایــن بازی ،اگر کاربر عالقهمند به رقابت و نبرد باشــد ،میتواند بهصــورت آنالین با تیم قهرمانان
خــود بــا دیگــر کاربران بــه مبــارزه و رقابــت بپــردازد؛ امــا اگــر کســی میخواهد بــا دیگــر کاربران
آنالیــن بهصورت عضوی از یک تیم بازی کند ،چنین حالتی نیز در بــازی وجود دارد و هر مبارز و هر

بــازی دلقــک :تئاتــر افســانهای یــا  Clown: Legendary Theaterتوســط گــروه
بازیســازی گیــم اوریجینــز در ســبک پــازل ســاخته شــده و در ایــن بــازی ،کاربــر دلقکــی را
ی میکنــد و حرکاتــی را ادا میکنــد تــا کاربــر
روی صحنــه نمایــش میبینــد کــه پانتومیــم بــاز 
حــدس بزنــد دلقــک چــه چیــزی را دارد بــازی میکنــد.
کاربــر بــا انتخــاب حــروف بعــد از تماشــای بــازی دلقــک و چیــدن حــروف درســت در کنــار
یکدیگــر ،حدس خــود را اعالم میکنــد و در بازی پیشــروی میکند .بــازی دلقک :تئاتر افســانهای
بــه کاربــر اجــازهی شخصیســازی و خریــد آیتمهــای متفاوتــی چــون لباسهــای متنــوع
بــرای دلقــک را میدهــد.
* الیو تیوی تایکون /اسید گرین گیمز و سورنا گیمز؛
بــازی الیو تیوی تایکــون یــا  Live TV Tycoonکاربر را در نقش مدیر یک شــبکه تلویزیونی
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ســاز ،دامپــروری و دیگــر مـوارد همگــی در بازی پرســیتی میبایســت توســط کاربر اجـرا و مدیریت شــوند
تــا ســطح تمــدن در بــازی ارتقــا یابــد و رقابــت کاربر بــا دیگــر کاربـران و ســازندگان شــهرها جذاب شــود.
* خروس جنگی /مدریک؛

قرار میدهد و درواقع در ســبک شبیهســازی /تفننی دنبال میشود.
در ایــن بــازی ،هــدف این اســت کــه کاربــر بــه عنــوان مدیــر یــک شــبکه تلویزیونــی ،بهبهترین
نحــو امــور را اداره کنــد ،برنامه بســازد و تــاش کنــد در رقابت تناتنگ بــا دیگر شــبکهها و مدیران
آنهــا تبدیــل بــه محبوبتریــن و ثروتمندتریــن شــبکه تلویزیونــی شــود.
در بخشهــای مختلفــی کــه در بــازی وجــود دارد ،کاربــر میتوانــد برنامههــای متنوعــی
بســازد و آنهــا را بــرای پخــش منظــم در روز بچینــد و زمانبنــدی کنــد ،هــر چــه برنامههــای
بهتــری ســاخته شــود کــه موردپســند تماشــاگران و دیگــر کاربــران قــرار گیــرد ،کاربــر پــاداش
بیشــتری دریافــت میکنــد و میتوانــد کیفیــت برنامههــای خــود را بهبــود ببخشــد ،اســتودیوی
ضبــط را گســترش دهــد و تعــداد شــبکههای خــود را نیــز بیشــتر کنــد.
* پسرخوانده  /پاییزان گیم؛

بــازی خروسجنگــی نیــز یکــی از بازیهــای نامــزد جشــنواره  IMGAدر خارمیانــه اســت کــه
در ســبک مبــارزهای توســط شــرکت مدریــک ســاخته شــده.
در ایــن بــازی ،کاربــر بعــد از شخصیســازی خــروس جنگــی خــود میتوانــد در بخــش
تکنفــره بــازی مراحــل مبــارزه بــا دیگــر خروسهــا را پشــت ســر بگــذارد ،و یــا میتوانــد بــه
بخــش آنالین رفته و بــا دیگر کاربــران بهرقابــت بپردازد.
الزم به ذکر اســت که این بازی در ســبک مبارزهای متنهی بهصورت نوبتی دنبال میشود ،یعنی هر
کاربــر حین مبــارزه ،یک بار حملــه میکند و بار دیگــر دفاع ،و این رونــد تا پایان مســابقه ادامه دارد.
تنــوع شخصیســازی و آیتمهــای در دســترس بــرای ایــن مهــم در بــازی بســیار زیــاد اســت و
کاربــران میتواننــد بــا ایدهآلتریــن مبــارز خــود بــه بــازی بپردازنــد.
* شادو ریسر /نوآ گیمز؛

بــازی پســرخوانده ،در ســبک مبــارزهای و نوبتــی /اســتراتژی توســط اســتودیو پاییــزان گیــم
ســاخته شــده و یکــی دیگــر از بازیهــای برگزیــده دومیــن  IMGAخاورمیانــه اســت.
در ایــن بــازی ،کاربــر از میــان شــخصیتهای موجــود ســه نفــر را انتخــاب کــرده و یــک تیــم
تشــکیل مــی دهــد تــا بــا دیگــر تیمهــا رقابــت کنــد .هــر تیــم دوبــار میتوانــد حملــه کنــد
(بهصــورت نوبتــی) و هــر شــخصیت نیــز ســه قابلیــت یــا حالــت حملــه دارد .بــازی پســرخوانده
بــا تعداد و تنــوع باالی شــخصیتها و قدرتهــای ویژهی هر کــدام که تمــام آنها قابلیــت ارتقا نیز
دارنــد ،بــه کاربــر اجــازه شخصیســازی تیــم خــود را نیــز میدهــد.
* پرسیتی /ترند آن دیجیتال؛
بــازی پرســیتی ،در ســبک
شبیهســازی کاربر را ســازنده
و مدیــر یک شــهر باســتانی
در ایــران میکنــد و کاربــر
میبایســت تامینکننــده
مــواد الزم بــرای زندگــی
مــردم در شــهر خــود باشــد و
بهخوبــی آنهــا را مدیریــت
کنــد .کشــاورزی ،ســاخت و

بــازی شــادو ریســر یــا  Shadow Racerســاخت نــوآ گیمــز در ایــن دوره نامــزد برتریــن
بــازی موبایلــی شــده اســت کــه در ســبک مســابقهای دنبــال میشــود.
در ایــن بــازی ،کاربــران میتواننــد خــودرو مــورد نظــر خــود را انتخــاب کننــد و در مســابقات
آفالیــن ،بینهایــت ،دزد و پلیــس و رقابتهای آنالین شــرکت کنند تا پاداش و تجربه کســب کنند
و بــه شخصیســازی و قدرتمندتــر کــردن خــودروی خــود بپردازنــد .الزم ذکــر اســت کــه تنــوع
جادهها ،آب و هوای مســیر مســابقات و تعداد و انواع خودروها در بازی  Shadow Racerنیز در
حــد قابلقبولــی قــرار دارد.
* مزرعه بهاری /مدریک؛
بــازی مزرعــه بهــاری یــا  Spring Farmنیــز در ســبک شبیهســازی توســط مدریــک ســاخته
شــده کــه کاربــر را در نقــش کشــاورز و مالــک یــک مزرعــه قــرار میدهــد .در ایــن بــازی ،کاربــر
میبایســت 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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کاربــر در ایــن بــازی میتوانــد مزرعــه خــود را بیشــتر گســترش دهــد و امتیــازات خــود را نیــز
چندبرابــر کنــد.
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* بدو دهقان بدو /تیتوتم؛

* فراگوسفند /اپینو؛
بــازی فراگوســفند یــا  Super Sheepیکــی دیگــر از بازیهــای ســاخته شــده توســط اپینــو
اســت کــه نامــزد دومیــن  IMGAدر خاورمیانه شــده اســت.
ایــن بــازی ،در ســبک تفننــی ســاخته شــده کــه کاربــر میبایســت در آن از ســقوط و مــرگ یــک
گوســفند جلوگیــری کنــد .گوســفند بعــد از شــروع بــازی توســط کاربــر از روی صخــرهای میپرد
و کاربــر میبایســت 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؛
بــازی بالیــون ،یــک بــازی در ســبک پــازل اســت کــه کاربــر میبایســت نمادهــا و موجــودات
شــبیه بــه هــم در صفح ـهای شــطرنجی را کنــار یکدیگــر بچینــد و امتیــاز بگیــرد .ایــن بــازی
توســط لکســیپ گیمــز ســاخته شــده و بــه کاربــر اجــازه میدهــد رکــورد خــود را بــا دوســتان
خــود و دیگــر کاربــران بهاشــتراک بگــذارد و بــا کســب امتیــاز بیشــتر و رکوردزنیهــای بیشــتر،
بهرقابــت بــا دیگــر کاربــران بــازی بپــردازد.
* قفس /منتال استودیو؛

بـازی بـدو دهقان بـدو ،یک بـازی پلتفرمـر و تفننی اسـت که میـان  ۱۶بـازی نامـزد در IMGA
ایـن دوره اسـت .بـدو دهقان بـدو ،کاربـر را در نقـش ریزعلی قـرار میدهد کـه برای نجـات مردم
روسـتایش کـه سـوار بـر قطار هسـتند ،میبایسـت بـا قاطـر خـود مسـیری را بپیمایـد .کاربر طی
پیشـروی در بـدو دهقان بـدو ،با موانـع مختلفی روبرو میشـود کـه برای عبـور از آنها میبایسـت
بپـرد یا سـرعت و محل سـقوطش روی زمین بعـد از پریدن را تنظیم کنـد .کاربر بـرای دوام آوردن
در یـک مرحلـه ،میبایسـت در راه خود روشـنایی را حفظ کند که توسـط گلولههای خورشـیدمانند
ایـن اتفـاق میافتد.
* نبرد اساطیر /تریکسمن استودیوز؛
بــازی نبــرد اســاطیر ،در ســبک اســتراتژی توســط تریکســمن اســتودیوز ســاخته شــده کــه در
آن کاربــر میتوانــد بــا انتخــاب کارتهــای قهرمانــان و اســطورههای ایرانــی ،بــه نبــرد
و نقشــهریزی بــرای آن بپــردازد .در بــازی نبــرد اســاطیر ،کاربــر بــا تیمــی از کارتهــای
اســطورهها بــه نبــرد آنالیــن بــا تیمهــا و قلعههــای دیگــر کاربــران مـیرود .بــا تجربــه حمالت و
نبردهای بیشتر ،امتیاز و تجربه کسب شده کاربر نیز بیشتر میشود میشود که میتواند از آنان برای
بهبــود قــدرت اســطورهها ،قــدرت حملــه و دفاع خــود بهــره ببرد.

بــازی قفــس ،در ســبک پلتفرمــر ســاخته شــده و داســتان رهایــی یــک ســنجاب از قفســی که در
آن توســط یــک انســان اســیر شــده را روایــت میکنــد.
ایــن بــازی توســط منتــال اســتودیو ســاخته شــده و کاربــر را ناجــی ســنجاب داســتان
بــازی میکنــد تــا آن را از چالشهــا و موانــع روبرویــش بگذرانــد و آزادیاش را بهارمغــان
بیــاورد .چالشهــای راه کاربــر در بــازی قفــس میتواننــد معماهــا ،دشــمنها (انســانها یــا
حیوانهــای بــزرگ) و موانــع قابــل حمــل باشــند.

* نجات قلعه /دریم رین؛
بـازی نجـات قلعـه ،دنبالـهای 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 میدهد.
داسـتان بـازی روایتگـر حیلـهی جدید اهریمـن اسـت کـه دروازهای 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 میشـود تا بـا موجـودات اهریمنی مبـارزه کند .در
نقـش آرش کمانگیـر ،کاربر با هدفگیری دشـمنانی که از دور درحال پیشـروی هسـتند آنهـا را از
پا درمـیآورد و امتیـاز دریافت میکنـد که درنهایـت تمامی این امتیـازات ،برای بهبـود قدرتهای
آرش کمانگیـر قابل اسـتفاده هسـتند تا پیشـروی در بـازی و مراحل آن جذابتر و آسـانتر شـود.

گیمرهاهدفتبلیغاتچیها!

کمپانــی ســازنده بازیهــای ویدیویــی و کامپیوتــری در نظــر دارد تــا بازیکنــان ایــن بازیهــا را
در معــرض تبلیغــات در بیــن بــازی قــرار دهــد.
بـه گـزارش نیویـورک پسـت ،گفتـه شـده بازیهـای ویدیویی که بـه عنـوان ورزش به رسـمیت
شـناخته شـدند ،از سـال  ۲۰۲۴وارد بازیهـای المپیک میشـوند .اکنون یکی از مردان پشـت این
بازیهـا قصـد دارد کـه از تبلیغـات در این زمینـه به عنـوان یک گنج بهـره بگیرد.
تــد اوون ،یکــی از البیگــران بــرای کمیتــه بینالمللــی المپیــک کــه شــامل البــی بــرای
ویدیــو گیمهــا هــم میشــود ،اکنــون در جســتجوی راهــی بــرای گســترش صنعــت تبلیغــات
در بازیهــا اســت.
اوون کمپانـی  PlayAPIرا راهانـدازی کرده کـه اطالعات بازیکنان گیمهـا را جمعآوری میکند
و آنهـا را در اختیـار آگهیدهنـدگان میگـذارد تا آنها بـه اهداف تبلیغـات بدل شـوند .او به عنوان
نخسـتین چهـرهای کـه میخواهـد از ورزشهـای الکترونیـک پـول دربیـاورد ،گفتـه اسـت ایـن
کمپانـی توافقی بیـن پلتفرمها و ناشـران بازیهاسـت -که به قول خـود او؛ به شـیوهای مبتکرانه،
و خیلـی موفقیتآمیـز میتوانـد صنعـت چندیـن میلیـارد دالری تبلیغـات بازیها را پیـش ببرد.

او میگویــد راهــی کــه اکنــون بــرای تبلیغــات مــورد اســتفاده اســت ،احمقانهاســت .وی
میافزایــد :مثــا ایــن کــه کوکاکــوال همــه «کال آف دیوتــی» را بــرای یــک مــاه بخــرد تــا
تبلیــغ کــرده باشــد ،خیلــی بیخردانــه اســت .تبلیغــات در بــازی ،تجارتــی بــا ظرفیــت ۷.۸
میلیــارد دالر اســت کــه بــه نســبت ســال  ۲۰۰۶تقریبــا  ۱۰۰برابــر رشــد کــرده اســت.
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«بــازی نهنــگ آبــی» ایــن روزهــا در حالــی در ذهــن بســیاری
از مــا جایــگاه یــک پدیــده «واقعــی» و «خطرنــاک» را پیــدا
کــرده کــه اساســا وجــود خارجــی نــدارد و شــهرت آن ناشــی از
یــک جوســازی رســانهای اســت!
شــب دوشــنبه  ۲آبــان درحالــی وزیــر ارتباطــات در میانــه
گفتگویــی در شــبکه خبــر صراحتــ ًا اعــام کــرد «نهنــگ
آبــی بــازی نیســت» و «ایــن چالــش هیــچ قربانــیای در
ایــران نداشــته» کــه چنــد ســاعت قبــل و در قالــب برنامــه
پربازدیــد صبحگاهــی «حــاال خورشــید» ،مخاطبــان رســانه
ملــی بــا جزئیاتــی بــه ظاهــر دقیــق در جریــان «تبعــات نصب
و اســتفاده» از ایــن «بــازی» قــرار گرفتنــد و حتــی بــا پخــش
تصویــری از لوگــوی آبیرنــگ ایــن بــازی ،رضــا رشــیدپور
مجــری برنامــه از والدیــن ایرانــی خواســت نســبت بــه نصــب
ایــن «بــازی» بــر تلفــن همــراه نوجوانانشــان حســاس
باشــند! حــاال تکلیــف مخاطــب رســمیترین رســانه کشــور
چیســت؟
آنچــه بــه آن اشــاره شــد ،تنهــا نمونــهای از جــوی اســت
کــه بیــش از یــک مــاه اســت فضــای رســانههای رســمی و
غیررســمی کشــور را اشــغال کــرده اســت .ماجــرای «نهنــگ
آبــی» از نمونههــای جالــب بــرای بررســی تأثیرگــذاری
رســانهها در فراگیــری یــک بــاور اســت .بــاور بــه وجــود یــک
«تهدیــد» فــارغ از اینکــه آیــا ابــزار تحقــق آن وجــود خارجــی
دارد یــا خیــر! قبــل از پرداختــن بــه ایــن بررســی امــا الزم
اســت بدانیــم واقعیــت «نهنــگ آبــی» چیســت؟
یک مرور؛ داستان از کجا شروع شد؟
یــک ویدئــوی کوتــاه چنــد دقیقــهای بــا حضــور فــردی
گمنــام کــه بــا ادبیــات کارشناســان فضــای مجــازی ،اقــدام
بــه «افشــاگری» دربــاره یــک «بــازی خطرنــاک» بــه نــام
«نهنــگ ســفید» میکــرد ،در فضــای مجــازی منتشــر شــد.
ویدئویــی کــه تصاویــری تکاندهنــده از یــک خودکشــی بــه
واســطه پریــدن از ارتفــاع هــم بــه آن ضمیمــه شــده بــود و
طبیعتــا تأثیرگــذاری آن را چنــد برابــر کــرده بــود.
ایــن ویدئــو بــه همــان ســرعت کــه کاربــران فضــای مجــازی
را متوجــه خــود کــرد ،برخــی کارشناســان رســانه و بازیهــای
رایانــهای را هــم کنجــکاو کــرد تــا بــه صحتســنجی آن
بپردازنــد .زمــان زیــادی الزم نبــود کــه مشــخص شــود
«نهنــگ ســفید» وجــود خارجــی نــدارد و برخــی حــدس
و گمانهــا بــه ایــن ســمت رفــت کــه احتمــاال منظــور
ایــن ویدئــوی ظاهــرا هشــداردهنده همــان چالــش قدیمــی
«نهنــگ آبــی» اســت.
چالشــی کــه وجــه تســمیه آن هــم اقــدام دســتهجمعی
گونــهای از نهنگهــا بــرای گرفتــار کــردن خــود در
ش ـنهای ســاحل و نهایتــا خودکشــی بــود .جالــب اینکــه بــا
اندکــی جســتجوی بیشــتر مشــخص شــد تصاویــر خودکشــی
ضمیمــه شــده بــه ویدئــو نیــز ربطــی بــه «نهنــگ آبی» نــدارد
و مربــوط بــه حادثـهای دیگــر بــوده اســت .ویدئــوی مشــکوک
امــا قبــل از نتایــج صحتســنجیها بــه دســت خبرنــگاران
رســانه ملــی رســید و پخــش گزارشــی داغ مســتند بــر همیــن
ویدئــوی مشــکوک در بخــش خبــری  ۲۰:۳۰مــوج هشــدار
نســبت بــه «بــازی خطرنــاک نهنــگ آبــی» را رســمیت
بخشــید .روزنامههــای رســمی و ســایتهای خبــری هــم
بــرای بازنمانــدن از غافلــه پرداختــن بــه ایــن پدیــده احتمــاال
جــذاب ،دســت بــه تولیــد محتــوا و انتشــار آنالیزهایــی دربــاره
جزئیــات ایــن «بــازی خطرنــاک» زدنــد.
کار تــا جایــی پیــش رفــت کــه برخــی کانالهــای غیررســمی
در فضــای مجــازی از جزئیــات  ۵۰مرحلــه بــازی «نهنــگ
آبــی» هــم رونمایــی کردنــد و  ۵۰دســتوری کــه کاربــر ایــن
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چگونه وارد بازی «نهنگ آبی» شدیم؟

بــازی گامب ـهگام بایــد انجــام م ـیداد تــا بــه دســتور نهایــی
یعنــی «خودکشــی» برســد هــم رســانهای شــد.
توضیحاتی که شنیده نشد
در البــهالی حجــم اخبــار و تحلیــل و گــزارش دربــاره ایــن
پدیــده امــا کمتــر کســی توضیحــات تخصصیتریــن مرجــع
در ایــن حــوزه یعنــی بنیــاد ملــی بازیهــای رایانـهای را جــدی
گرفــت.
آنجــا کــه ابتــدا حســن کریمیقدوســی مدیرعامــل ایــن
بنیــاد در نشســتی خبــری صراحتــا اعــام کــرد نهنــگ آبــی
یــک بــازی نیســت بلکــه چالشــی قدیمــی مربــوط بــه کشــور
روســیه اســت و ربطــی بــه ایــران هــم نــدارد .از ســوی دیگــر
رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرائــم ســایبری
پلیــس فتــا ناجــا هــم در توضیحاتــی اعالم کــرد :خوشــبختانه
ایــن بــازی در ایــران قربانــی نداشــته و برخــی از تصاویــر و
فیلمهایــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد و بــه ایــن بــازی در
ایــران منتســب ،شــده اســت صحــت نــدارد.
ایــن تصاویــر مربــوط بــه کشــورهای دیگــر یــا اقدامــات
دیگــری اســت کــه بــه ایــن بــازی مرتبــط نبــوده و بــه اشــتباه
بــه کاربــران ایرانــی نســبت داده شــده اســت .بــا ایــن همــه
امــا جــو «نهنــگ آبــی» رســانهها را بلعیــد و کار تاجایــی بــاال
گرفــت کــه شــایعه قربانیگرفتــن ایــن «بــازی» در داخــل
کشــور در فضــای مجــازی پیچیــد.
شــایعهای کــه هیــچ چیــز بهانــدازه اعــام رســمی یــک نهــاد
انتظامــی نمیتوانســت دامنــه آن را گســترده کنــد؛ ماجــرای
خودکشــی دو دختــر نوجــوان اصفهانــی و اعــام پلیــس
اصفهــان مبنیبــر اینکــه اقــدام ایــن دو نوجــوان متأثــر از
«اســتفاده آنهــا از بــازی نهنــگ آبــی» بــوده اســت ،پرونــده
ایــن پدیــده را وارد فــاز تــازهای کــرد.
رســانههایی کــه گویــی بــا فاصلــه گرفتــن از مــوج اولیــه
هشــدار و آسیبشناســی «بــازی نهنــگ آبــی» ،جذابیــت ایــن
ســوژه را کمرنــگ شــده میدانســتند ،حــاال بهانــه تــازهای
بــرای پرداختــن بــه آن پیــدا کردنــد و بازهــم ایــن کلیــدواژه به
صفحــات روزنامههــا و برنامههــای تلویزیونــی راه پیــدا کــرد.

اینبــار مســتند بــه یــک واقعــه تلــخ!
آش اینبــار آنقــدر شــور شــد کــه بنیــاد ملــی بازیهــای
رایانــهای رســما بیانیــهای صــادر کــرد و ضمــن رد امــکان
انتســاب خودکشــی دو دختــر نوجــوان بــا «نهنــگ آبــی»
باردیگــر تأکیــد کــرد کــه ایــن پدیــده یــک «بــازی» نیســت.
نکتـهای 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
پــس از قبــول اینکــه «نهنــگ آبــی» اساســا بــازی نیســت
و ماهیتــی متفــاوت از یــک اپلیکشــن و یــا نرمافــزار قابــل
نصــب بــر تلفــن همــراه دارد احتمــاال جدیتریــن ســوال ایــن
اســت کــه واقعیــت دربــاره ایــن پدیــده چیســت؟ برای رســیده
بــه جــواب ایــن ســوال ســراغ پژوهشــگری رفتیــم کــه از زمان
آغــاز ایــن جریــان رســانهای تحقیقاتــی دربــاره ریشــهها و
ابعــاد ایــن پدیــده داشــته اســت.
علــی صابونچــی پژوهشــگر جوانــی اســت کــه چنــد ســالی
اســت بــا مدیریــت مرکــز فرهنگــی «آرماگــدون» بــه صــورت
متمرکــز بــر روی مباحــث و پدیدههــای آخرالزمانــی تحقیــق
و پژوهــش انجــام میدهــد و طبیعتــا ســرگرمی و بــه تبــع
صنعــت گیــم هــم ســهمی در ایــن پژوهشهــا داشــته اســت.
ایــن کارشــناس بازیهــای رایان ـهای هنــگام طــرح موضــوع
«نهنــگ آبــی» بــرای انجــام گفتگــو بــا تأکیــد بــر اینکــه
دربــاره پدیــدهای صحبــت میکنــد کــه اساســا «بــازی»
نیســت و ربطــی هــم بــه صنعــت گیــم نــدارد ،گفت :براســاس
اطالعــات موجــود ،داســتان نهنــگ آبــی زمانــی آغــاز شــد که
یــک دانشــجوی روانشناســی در روســیه چالشــی را در یــک
شــبکه اجتماعــی طراحــی کــرد.
ایــن دانشــجو در مقــام ادمیــن یــک کانــال ،دســتوراتی را برای
کاربــران و اعضــا بــه اشــتراک میگذاشــت کــه براســاس
آنهــا بایــد اعضــا اقــدام بــه کارهایــی ماننــد طراحــی نهنــگ
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بــا تیــغ بــر بــدن خــود میکردنــد.
بعــد هــم میخواســته تصاویــر انجــام ایــن دســتورات را بــه
صــورت خصوصــی بــرای او ارســال کننــد تــا دســتورات بعدی
صــادر شــود .در ایــن فرآینــد ادمیــن بــا ایدههایــی مانند تســلط
بــر لوکیشــن کاربــران ،آنهــا را تحــت تســلط خــود قــرار
م ـیداده و دســت آخــر هــم فرمــان پــرش از ارتفــاع بلنــد را
صــادر میکــرده اســت.
صابونچــی ادامــه میدهــد :واقعیــت ایــن اســت کــه در ایــن
چالــش هــم کســی کــه دســتورات را صــادر میکــرده و هــم
آنهــا کــه بهدنبــال اجــرای دســتورات میرفتنــد ،بــ ه فکــر
اثبــات خــود بودهانــد و طبیعتــا فــردی کــه تــا  ۴۹مرحلــه
کارهــای محیرالعقولــی را انجــام داده شــاید برایــش ســخت
نباشــد کــه در مرحلــه آخــر دســت بــه خودکشــی بزنــد .ایــن
تمــام اطالعــی اســت کــه از اصــل پدیــده وجــود دارد و حتــی
در نمونــه روســی آن هــم اطــاع دقیقــی دربــاره اینکــه واقعــا
چــه تعــداد قربانــی داشتهاســت در دســت نیســت.

«چالــش نهنــگ آبــی» امــکان قربانــی گرفتــن در
ایــران را نــدارد
صابونچــی بــه نکتــه مهمــی دربــاره امــکان فراگیــری ایــن
چالــش در ایــران هــم اشــاره میکنــد :حتمــا ایــن پدیــده
در ایــران نفــوذ نداشــته بــه دو دلیــل مشــخص ،اول اینکــه
بــرای ارتبــاط بــا ادمیــن ایــن چالــش بایــد عضــو آن شــبکه

ورود با تأخیر صداوسیما؛ تحریک یا اقناع!
وی دربــاره بازتــاب ایــن پدیــده در فضــای مجــازی هــم
توضیــح داد :نکتــه مهــم در ایــن بازتابهــا کــه باعــث شــد
بســیار هــم فراگیــر شــود ایــن بــود کــه تصاویــر موجــود از
برخــی صحنههــای خودکشــی کــه الزامــا ربطــی هــم بــه
ایــن پدیــده نداشــت بــه اســم «نهنــگ آبــی» در فضــای
مجــازی منتشــر شــد و طبیعــا ایــن ذهنیــت بــه وجــود آمــد که
ایــن پدیــده در حــال گرفتــن قربانیــان زیــادی اســت.
صابونچــی دربــاره اینکــه از نظــر ســختافزاری آیــا مخاطبــان
«نهنــگ آبــی» از نرمافــزار و یــا اپلیکشــن خاصــی بایــد
اســتفاده میکردنــد هــم میگویــد :اصــا اینگونــه نیســت،
نقطــه شــروع ایــن چالــش صرفــا یــک ایــده در قالــب یــک
کانــال مجــازی بــوده اســت .مثــل بســیاری از کانالهایــی
کــه همیــن امــروز هــم در ابزارهــای اطالعرســانی تلفــن
همــراه فعالانــد و دولــت روســیه هــم خیلــی زود بــا ایــن
پدیــده مقابلــه کــرد.
ایــن کارشــناس فرهنگــی میگویــد :اصلیتریــن آســیب
ایــن اســت کــه متأســفانه در ســالهای اخیــر هــر پدیــدهای
بــه ســرعت در فضــای رســانهای پروبــال پیــدا میکنــد و بــه
قاعــده یــک کالغ ،چهــل کالغ ،در حجمــی وســیع بازتــاب
پیــدا میکنــد .در ایــن فضــا کیفیــت ورود صداوســیما هــم
عالوهبــر اینکــه خیلــی دیــر بــود ،بــه صورتــی بــود کــه بیــش

اجتماعــی روســی شــویم و آن شــبکه خــاص در ایــران فعــال
نیســت و از ســامانه عرضــه نرمافزارهــای تلفــن همــراه هــم
حــذف شــده اســت.
بــر فــرض هــم کــه کســی میتوانســته عضــو ایــن شــبکه و
آن کانــال خــاص شــود ،بــرای ارتبــاط بــا ادمیــن بایــد زبــان
روســی یــاد میگرفتــه! جالبتــر از همــه اینکــه زمانــی ایــن
خبرهــا در ایــران دســت بــه دســت شــد ،کــه اساســا ادمیــن
اصلــی توســط پلیــس روســیه دســتگیر شــده بــود و امــکان
عضوگیــری جدیــد نداشــته اســت.
وی ادامــه میدهــد :همــه اینهــا نشــان میدهــد فضــای
رســانهای پیرامــون پدیــده «نهنــگ آبــی» یــک جــو کاذب
بــوده اســت کــه متأســفانه دربــاره پرونــده خودکشــی دو
نوجــوان در اصفهــان شــاید نمونــهای از بازتابهــای آن
بودیــم .وقتــی کانــال و ادمینــی وجــود نداشــته طبیعتــا ایــن دو
نوجــوان امــکان اســتفاده واقعــی از آن را نداشــتهاند امــا شــاید
بــه دالیلــی همچــون مطــرح کــردن خــود ،از ایــن نــام در
فایــل صوتــی خــود اســتفاده کردنــد.
صابونچــی در ادامــه مباحــث خــود ،فراتــر از مصــداق «نهنــگ
آبــی» رفتــه و میگویــد :آســیب اصلــی در اجتمــاع تأثیرپذیری
بیــش از انــدازه جوانــان و نوجوانــان از فضــای مجــازی اســت.
ایــرادی کــه بارهــا کارشناســان مــا دربــاره میــزان اســتفاده
نوجوانــان و حتــی کــودکان از ابزارهــای ارتباطــی ماننــد تلفــن

از اقناعکنندگــی ،تحریککننــده بــود!
اگــر در همــان گزارشهــای اولیــه رســانه ملــی ســراغ
کارشناســان بنیــاد ملــی بازیهــای رایانــهای میرفــت و
آنهــا اعــام میکردنــد کــه اساســا ایــن پدیــده «بــازی»
نیســت و مهمتــر از آن ربطــی بــه ایــران نــدارد ،شــاید
تأثیرگــذاری بیشــتری میداشــت امــا متأســفانه پیــش از ایــن
ورود ،پدیــده «نهنــگ آبــی» در فضــای مجــازی شــهرت پیــدا
کــرد و اطالعــات غلــط دربــاره آن منتشــر و موجــب هــراس
خانوادههــا شــد.
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همــراه و شــبکههای اجتماعــی ناظــر بــر همیــن تأثیرپذیــری
بیــش از انــدازه اســت .فرآِینــدی کــه باعــث شــده اســت
فضــای مجــازی تبدیــل بــه مرجــع اطالعــات مــردم شــود.
ایــن همــان اقیانــوس بــه عمــق یــک وجــب اســت کــه
طبیعتــا آســیبهای بســیاری را بــه همــراه دارد.
مراقب نهنگهای قالبی داخلی باشیم
ایــن کارشــناس آیندهپژوهــی در حــوزه فرهنــگ معتقــد اســت:
عــدم اعتمــاد بــه فضــای مجــازی نیــاز بــه فرهنگســازی دارد.
کمااینکــه مــا در گزارههــای دینــی خــود هــم ایــن توصیــه
را داریــم کــه تــرک ذکــر باطــل ،موجــب ناپدیــد شــدن آن
میشــود .پــس چــه بهتــر کــه بــا همیــن نــگاه دینــی بدانیــم
هــر آنچــه در فضــای مجــازی بــه دســتمان میرســد
اشــتباه و دروغ اســت ،مگــر آنکــه خالفــش ثابــت شــود.
صابونچــی باردیگــر بــا ابــراز تأســف از فضــای کاذب رســانهای
گ آبــی میگویــد :فرامــوش نکنیــم هرچنــد
پیرامــون نهنــ 
اصــل داســتان تــا بــه اینجــا مصــداق بیرونــی نداشــته امــا
امــروز بســتر سوءاســتفاده بســیار فراهــم اســت و بعیــد نیســت
در همیــن شــبکههای مجــازی موجــود در کشــور افــرادی
بخواهنــد بــا سوأســتفاده از شــهرت رســانهای «نهنــگ آبــی»
کانالهایــی را راهانــدازی کننــد و قربانیانــی بگیرنــد.
متأســفانه بــه دلیــل اشــتباه رســانهای مــا زمینــه ایــن
سوءاســتفاد ه امــروز فراهــم اســت و بایــد نســبت بــه آن
هوشــیار باشــیم .ایــن نکتــه پایانــی همــان هشــداری اســت
کــه بنیــاد ملــی بازیهــای رایانــهای هــم در بیانیــه اخیــر
خــود بــه آن اشــاره کــرد و نوشــت؛ «موجســواری رســانهای
در ایــن زمینــه خطرنــاک بــوده و ممکــن اســت ســودجویانی با
کپیبــرداری از مراحــل نهنــگ آبــی ،چالشهــای مشــابهی را
در کشــور راهانــدازی کــرده و بحرانآفرینــی کننــد».
در انتظار گزارشهای تکمیلی...
فــارغ از ایــن واقعیتهــا دربــاره پدیــده «نهنــگ آبــی» و
تجربــهای کــه در پرداخــت رســانهای بــه ایــن موضوعــات
و پدیدههــای مشــابه بهدســت آوردیــم ،نبایــد فرامــوش
کنیــم کــه کل ایــن گــزارش میتوانســت رویکــرد دیگــری
هــم داشــته باشــد؛ رویکــری مبتنیبــر جامعهشناســی و
رفتارشناســی.
«نهنــگ آبــی» یــک بهانــه اســت؛ چــه واقعــی و چــه کاذب،
مهمتریــن نکتــه دربــاره جریــان اخیــر پرداختــن به بســترهای
پذیــرش پدیدههایــی از ایــن دســت در جامعــه اســت.
برخلاف 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
یادداشـتها و مطالبی کـه در رد صحت ماجـرای نهنگ آبی در
فضـای مجازی دسـت به دسـت میشـد ،برخی با جسـتجو در
فروشـگاههای مجـازی فـروش نرمافـزار ،نمونههایـی داخلی از
بازیهایـی را فهرسـت کردنـد ،کـه پایـه و اسـاس آن انتقـام و
خشـونت است.
یکــی از ایــن بازیهــا در کمتــر از چنــد روز از عرضــه ،بالــغ
بــر  ۵هزاربــار از ســوی کاربــران نصــب شــده اســت و بعیــد
نیســت بــا فراگیرتــر شــدن هشــدار نســبت بــه اســتفاده از آن،
شــاهد جریــان معکــوس ســیر صعــودی کاربرانــش باشــیم!
اینهــا واقعیتهایــی اســت کــه پرداختــن بــه آن نیــاز بــه
گزارشهــای تکمیلــی دیگــری دارد.
گزارشهایــی کــه احتمــاال بایــد کلیدواژههــای آن بــه جــای
مصادیقــی همچــون «بازیهــای رایانــهای» و یــا «نهنــگ
آبــی» گزارههایــی کالنتــر همچــون «صنایــع فرهنگــی» و
یــا «ســبک زندگــی» باشــد.
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پژوهــش و آمــار اصلیتریــن تکی ـهگاه بــرای سیاس ـتگذاری
در هــر حــوزهای اســت و طبیعتــ ًا ضعــف و قــوت در ایــن
بخــش ،تأثیــری مســتقیم بــر کیفیــت عملکــرد تصمیمســازان
و مجریــان خواهــد داشــت.
شــاید بــه دلیــل همیــن واقعیــت اســت کــه امــروز برخــی
صاحبنظــران بــرای آسیبشناســی و آنالیــز وضعیــت
صنعــت بازیهــای رایان ـهای پیــش و بیــش از هــر نکتــهای
بــر فضــای پرابهــام حاکــم بــرای ایــن فرآینــد عرضــه و تقاضا
در ایــران تأکیــد میکننــد.
صنعــت گیــم اگرچــه صنعتــی جــوان و نوپــا بهویــژه در قیــاس
بــا دیگــر زیرشــاخههای صنایــع فرهنگــی در ایــران محســوب
میشــود امــا شــتاب پیشــرفت و فراگیــری ایــن صنعــت چــه
در زمینــه کیفیــت تولیــدات و چــه از منظــر دامنــه مخاطبــان،
وضعیــت ویــژهای را بــرای آن رقــم زدهاســت.
همیــن مقدمــه کوتــاه کافــی اســت تــا اهمیــت راهانــدازی و
تمرکــز مرکــزی بــر حــوزه پژوهــش میدانــی و ابهامزدایــی از
ایــن بــازار عیــان شــود« .دایــرک» بهعنــوان بــازوی پژوهشــی
بنیــاد ملــی بازیهــای رایانــهای از تیرمــاه  ۱۳۹۴فعالیــت
رســمی خــود را آغــاز کــرده و پــس از گذشــت دو ســال ،در
میزگــردی بــه بررســی دســتاوردها و برنامههــای ایــن مرکــز
پرداختهایــم.
ســیدمحمدعلی سیدحســینی مدیــر پژوهــش بنیــاد ملــی
بازیهــای رایانــهای ،حامــد نصیــری ،معــاون توســعه
کس ـبوکار دایــرک و فرزانــه شــریفی ،مســئول اطالعرســانی
و امــور بینالملــل کنفرانــس تحقیقــات بازیهــای دیجیتــال در
ایــن میزگــرد حضــور داشــتند .در ادامــه بخــش نخســت ایــن
میزگــرد را بــا محوریــت توضیحــات سیدحســینی بهعنــوان
مدیــر مرکــز تحقیقــات بازیهــای دیجیتال(دایــرک) پیرامــون
اهمیــت فعالیــت پژوهشــی و آمــاری در حــوزه بازیهــای
رایانــهای ،میخوانیــد.
|| در مواجهـه بـا بـازار بازیهـای رایانهای 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

برداشـت را صحیـح میدانیـد؟
سیدحســینی :اگــر بخواهیــم نســبت بــه صنایع دیگــر فعال
در کشــور بخواهیــم قضاوتــی داشــته باشــیم ،بهخصــوص بــه
نســبت صنایــع ســرگرمی ،بــه نظــرم بازیهــای رایانــهای
در بســیاری از زمینههــا بــه لحــاظ آمــار و اطالعــات جلوتــر
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 اساس ـ ًا در تمــام
ایــن ســالها مــا نــگاه درســتی بــه بازیهــا نداشــتهایم،
عقبتریــم .در قیــاس بــا کشــورهایی کــه ســالها اســت در
حــوزه بازیهــای رایان ـهای فعــال هســتند و صاحــب صنعــت
محســوب میشــوند ،حتمـ ًا از نظــر صحــت و جامعیــت دادههــا
عقبتــر هســتیم .البتــه همیــن مقایســه هــم صرفــ ًا بــا
کشــورهای پیشــرفته اســت و در مقایســه بــا برخی کشــورهای
منطقــه ماننــد ترکیــه بازهــم مــا پیــش هســتیم.
همیــن کشــور ترکیــه بــرای تحلیــل بــازار تولیــد و عرضــه
خــود از دادههــای شــرکت نیــوزو کــه یــک شــرکت
بینالمللــی اســت اســتفاده میکنــد امــا مــا ایــن دادههــا را
خودمــان تولیــد میکنیــم.
در کنــار ایــن واقعیــت مــا راههــای بســیاری بــرای درک
تحــوالت صنعــت گیــم در کشــور داریــم .بایــد دادههــا را بــه
ســمت منابــع ثبتــی ســوق بدهیــم و بتوانیــم از تحلیــل منابــع
موجــود ،بــه اطالعــات جدیــد برســیم.
در مجمــوع بــا توجــه بــه اینکــه مــا ســالهای ســال در ایــن
حــوزه گویــی در اتاقــی تاریــک قــرار داشــتیم ،امــروز دادههــا
و اطالعــات پای ـهای در اختیــار داریــم کــه عالوهبــر کارکــرد
در حــوزه پژوهشهــای دانشــگاهی میتوانــد مــورد اســتفاده
فعــاالن بــازار بازیهــا ،بازیســازان و سیاســتگذاران قــرار
بگیــرد و ایــن اتفــاق مبارکــی اســت.
|| یعنـی بهرغـم تعـدد مراکـز آماری و نظرسـنجی
در کشـور ،تـا پیـش از آغـاز بـه کار دایـرک ،هیـچ
پژوهشـی و پایشـی با موضوع بازیهـای رایانهای
بـرای ایـن قبیـل مصارف کـه بـه آن اشـاره کردید
صـورت نگرفتـه بود؟
سیدحســینی :مراکــز نظرســنجی و تحقیقــات بــازار کــه
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تــا پیــش از آن بهطــور خــاص بــر روی بازیهــای رایان ـهای
کاری نکــرده بودنــد و تــا بــه امــروز هــم کاری نداشــتهاند.
ایــن در حالــی اســت کــه کنســولها و ســختافزارهای
مرتبــط بــا بازیهــای رایانــهای بــازار بســیار خوبــی در
کشــور دارد امــا مراکــز تحقیقاتــی ســراغ آن نرفتهانــد چراکــه
تحقیقــات در ایــن حــوزه هزینهبــر اســت.
غیــر از ایــن مراکــز امــا زمانــی کــه بنــده در اســرا بــودم،
دو پژوهــش در ایــن حــوزه داشــتیم کــه البتــه بــه نســبت
گزارشهــای بعــدی دایــرک خامتــر بــود .ســال  ۸۹مــا
پیمایشــی را بــا همــکاری ایســپا در کلیــه مراکــز اســتانهای
کشــور اجــرا کردیــم .ســال  ۹۲همیــن پژوهــش را بــا همکاری
نّبــار روســتاها
مرکــز تحقیقــات صداوســیما تکــرار کردیــم و ای 
و شــهرهای تابعــه را هــم در نظــر گرفتیــم.
تفــاوت ایــن دو پژوهــش بــا پژوهشــی کــه دایــرک در ســال
 ۹۴انجــام داد و کار جامعــی هــم شــد ،از نظــر پختگــی فــرم
پرسـشنامهها و جمعیــت آمــاری بــود .ایــن یعنــی مــا در بنیــاد
ایــن تجربههــا را داشــتیم و بــا افتتــاح دایــرک تــاش داریــم
ایــن پیمایــش ملــی را هــر دو ســال یکبــار تکــرار کنیــم.
|| ایـن بـازه زمانی دو سـاله بـرای رصـد وضعیت
بـازار بازیهـا و بـهروز کـردن اطالعـات چقـدر بر
اسـتاندارد جهانـی منطبق اسـت؟
سیدحســینی :ایــن زمانبنــدی ارتبــاط مســتقیم بــا میــزان
تحــوالت ایــن صنعــت در کشــورهای مختلــف دارد .صنعــت
گیــم در کشــور مــا هنــوز خیلــی دچــار تحــوالت بنیادیــن در
بازههــای زمانــی کوتــاه نیســت...
||حتی در بازار مصرف؟
سیدحســینی :بلــه .حتــی در بــازار مصــرف ســرعت تحــوالت
بــاال نیســت و بــه همیــن دلیــل میتــوان هــر دو ســال
یکبــار ایــن ســنجش آمــاری را انجــام داد .در کشــورهای
خیلــی پیشــرفته هــم معمــو ًال هــر یــک ســال یکبــار ایــن
آمارگیــری انجــام میشــود.
برخــی مؤسســاتی کــه از ایــن حــوزه درآمدزایــی دارنــد هــم
در ســریعترین حالــت بهصــورت فصلــی اقــدام بــه ارائــه
گــزارش میکننــد .در کشــورهای منطقــه مــا امــا اصــ ً
ا
اینگونــه نیســت و بعضــ ًا هــر چنــد ســال یکبــار شــاید
چنیــن گزارشهــای آمــاری منتشــر شــود .بــا ایــن مختصــات
اینکــه مــا زمانبنــدی مشــخص دو ســاله بــرای ارائــه و
انتشــار آمــار در نظــر گرفتهایــم ،یــک وضعیــت اســتاندارد
اســت.
البتــه توجــه داشــته باشــید کــه پیمایــش و ارائــه آمــار صرف ـ ًا
یکــی از مأموریتهــا و کارهایــی اســت کــه در دایــرک
صــورت میگیــرد .مــا در حوزههــای تولیــد و توزیــع تــاش
کردهایــم دادههــای ثبتــی دقیقــی را اســتخراج کنیــم امــا از
آنجــا کــه بــازار گیــم در ایــران ماننــد دیگــر صنایــع ،یــک
بخــش قانونــی دارد و یــک بخــش غیرقانونــی (و متأســفانه
در بــازار بازیهــا زور بخــش غیرقانونــی بــه بخــش قانونــی
میچربــد!) ،نمیتوانیــم بــه ایــن دادههــای ثبتــی اکتفــا
کنیــم .بــه همیــن دلیــل برنامههــای دیگــری در نظــر
گرفتهایــم کــه بهخصــوص در حــوزه بازیهــای موبایلــی
کــه مصرفکننــده بیشــتری هــم دارد ،بتوانیــم دادههــا
دیجیتالــی اســتخراج کنیــم.
ایــن برنامــهای اســت کــه بهصــورت جامــع در دســتور کار
داریــم .فــارغ از ایــن برنامهریزیهــا فعالیتهــای دایــرک دو
بخــش کلــی دارد ،یکــی شــناخت مختصــات بــازار کــه ســعی
داریــم بهعنــوان یــک مرکــز آمــاری مرجــع در ایــن حــوزه
شــناخت ه شــویم.
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بخــش دیگــر هــم تمرکــز بــر تقویــت پژوهشهــای
دانشــگاهی مرتبــط اســت.
|| چنیــن ســرفصلی مرتبــط بــا بازیهــای
رایان ـهای اساس ـاً در سیســتم دانشــگاهی ایــران
تعریــف شــده اســت؟
سیدحســینی :امــروز اگرچــه مــا یــک رشــته دانشــگاهی
قــوی و منســجم بــا ارتبــاط مســتقیم بــه حــوزه بازیهــای
دیجیتــال در نظــام دانشــگاهی کشــور نداریــم اما خوشــبختانه
در حوزههــای میانرشــتهای شــاهد فعالیــت تعــداد قابــل
توجهــی پژوهشــگر در دانشــگاههای مختلــف کشــور هســتیم
کــه روی ایــن مبحــث مشــغول فعالیــت هســتند.
نکتــه اینجــا اســت کــه ایــن پژوهشــگران بهصــورت
ت میکننــد و هنــوز تبدیــل بــه یــک شــبکه
پراکنــده فعالی ـ 
منســجم نشــدهاند و تــاش مــا در دایــرک ایــن اســت کــه
قّبخشــی بــه مطالعــات دانشــگاهی بتوانیــم بــه ســمت
بــا رون 
شبکهســازی و همافزایــی در ایــن حــوزه حرکــت کنیــم.
بهدنبــال جــا انداختــن ایــن واقعیــت هســتیم کــه «بــازی
موضوعــی جــدی اســت».
هــم بــه لحــاظ فرهنگــی ،هــم بــه لحــاظ اقتصــادی و هــم
بــه لحــاظ هنــری مــا بــا پدیــدهای جــدی مواجهیــم کــه در
حــال حرکــت بــر روی مرزهــای تکنولــوژی هســتیم و مــا
میخواهیــم اهمیــت ایــن پدیــده را در کشــور جــا بیندازیــم.
مضــاف بــر اینهــا از آنجــا کــه بــازی یــک رســانه اســت
و در تقســیمبندی رســانههای آینــده در کنــار پدیدههــای
دیگــری ماننــد شــبکههای اجتماعــی در گــروه رســانههای
جدیــد قــرار میگیــرد ،قابلیتهایــی دارد کــه مــا در مقــام
ی میکنیــم
متولــی پژوهشــی ایــن حــوزه در کشــور ســع 
ســایرین را متوجــه آن بکنیــم.
|| بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات فکــر میکنیــد
امــروز تصویــر دقیقــی از بــازار بازیهــای
دیجیتــال کشــور ،در اختیــار داریــد؟
سیدحســینی:تصویر دقیــق نداریــم بــه دالیــل مختلــف که
تنهــا یکــی از ایــن دالیــل همــان ســهم بازارهــای غیرقانونــی
اســت کــه رصــد آنهــا هزینــه بســیار باالیــی نیــاز دارد .بــا
ایــن وجــود امــروز بــه انــدازهای اطالعــات داریــم کــه از نظــر
مصــرف بتوانیــم فرآینــد تولیــد و توزیــع بازیهــا را کنتــرل
کنیــم .اطالعاتــی هــم داریــم کــه در برخــی زیربخشهــای
تولیــد و توزیــع بســیار دقیــق اســت و قابــل صحتســنجی
هســت .امــا بهطــور خــاص در بخــش تولیــد مــا بــا مشــکالتی
مواجــه هســتیم.
واقعیــت ایــن اســت کــه مــا در ایــن حــوزه هیــچ صنفــی
نداریــم و شــرکتهایی کــه در ایــن زمینــه فعــال هســتند
هــم غالب ـ ًا بــا عناوینــی غیــر از عناویــن مســتقیم مرتبــط بــا
بازیهــای رایانــهای ثبــت شــدهاند.
عالوهبــر ایــن بیشــتر فعــاالن بازیســازی ،تیمهــای
بازیســاز هســتند کــه هیــچ جــا ثبــت نشــده و طبیعتـ ًا بــرای
فعالیــت مجــوز هــم دریافــت نکردهانــد .احصــا و اســتخراج
آمارهــای مرتبــط بــا فعالیــت ایــن گــروه طبیعتـ ًا با دشــواریها
و چالشهــای جــدی مواجــه بودیــم .بــا ایــن وجــود هــم امروز
تــا حــد قابــل قبولــی اطالعــات ایــن گروههــا را هــم در
اختیــار داریــم.
|| ایــن وضعیتــی کــه توصیــف کردیــد چقــدر
مختــص ایــران اســت؟ بــه نظــر میرســد در
کشــورهای دیگــر هــم بــا ایــن میــزان فعالیــت
غیررســمی مواجــه باشــیم و تــا حــدودی ماهیــت

ایــن صنعــت اینگونــه اســت کــه مث ـ ً
ا چهارنفــر
در یــک خانــه بتواننــد جمــع شــوند و یــک بــازی
بســازند.
سیدحســینی:در همــه جــای دنیــا بازیســازی
تخصصهــای مختلــف دارد و اینگونــه نیســت کــه یــک نفــر
بتوانــد یــک بــازی بســازد .امــا مهــم ایــن اســت کــه همــه
فعــاالن در تخصصهــای مختلــف بازیســازی بهعنــوان
شــاغل شــناخته میشــوند و حرفهشــان شــغل محســوب
میشــود.
یعنــی حتــی اگــر بهصــورت پارهوقــت هــم کســی بــرای ایــن
حــوزه وقــت میگــذارد بهعنــوان شــغل محســوب میشــود
و میتوانــد از مزایــای شــغلی و بیم ـهای هــم بهرهمنــد شــود
و اینگونــه نیســت کــه فــردی بــدون هیــچ حقــوق و مزایــای
قانونــی صرف ـ ًا بهدنبــال ایــن باشــد کــه یــک بــازی بســازد و
اگــر شــد آن را منتشــر هــم بکنــد!
|| مــا ایــن عقبــه حمایتــی را نداریــم و بــه همیــن
دلیــل پراکندگــی فعالیتهــا بیشــتر بــه چشــم
میآیــد...
سیدحسینی:بله .دقیق ًا همینطور است.
احتمــاالً اگــر گــروه بازیســازی بخواهــد فعالیــت
خــود را رســمی بکنــد بــا مشــکالت بیشــتری
مواجــه میشــود و ترجیــح میدهــد بیخیــال
حمایتهــای احتمالــی هــم بشــود!
سیدحســینی :بهتریــن بازیهــای موبایلــی مــا کــه
امــروز بهعنــوان محصــوالت پرفــروش شــناخته میشــوند
غالبـ ًا محصــول همیــن جنــس کارهــای تیمــی هســتند .ایــن
اشــکال دربــاره فرآینــد تولیــد بازیهــای در ایــران بهصــورت
جــدی وجــود دارد.
در حــوزه توزیــع هــم مــا بــا یــک دوگانگــی و حتــی
چندگانگــی مواجهیــم .در کنــار توزیــع فیزیکــی بازیهــا
مــا توزیــع دیجیتــال را داریــم کــه بهنوعــی شــاهد انحصــار
توزیــع دیجیتــال هســتیم .در توزیــع فیزیکــی هــم ما ســازوکار
مویرگــی و حسابشــدهای نداریــم!
شــاید بتــوان تعبیــر توزیــع چریکــی را بــرای ایــن مدلــی کــه
در ایــران شــاهد هســتیم بــه کار بــرد .در ایــن شــرایط مــا بــه
دنبــال روشهایــی هســتیم کــه بتوانیــم بــا تخمیــن هرچــه
دقیقتــر آمارهــای مرتبــط بــا ایــن بخشهــا را بــه دســت
بیاوریــم.
|| بــا همیــن توضیحــات میتوانیــم اذعــان کنیــم
کــه وضعیت صنعــت گیــم در ایــران یــک وضعیت
اســتثنائی و خــاص اســت؛ وضعیتــی کــه گویــی
هیچیــک از اجــزا در آن شــفاف نیســت .تــاش
بــرای اســتخراج آمــار و دادههــای قابــل تحلیــل
در چنیــن وضعیتــی چقــدر میتوانــد بــه نتایــج
واقعــی منتهــی شــود و فکــر نمیکنیــد حالــت آب
در هــاون کوبیــدن پیــدا میکنــد!؟
نصیــری :اگــر امــروز  ۲۰یــا  ۳۰کشــور در دنیــا داریــم کــه در
صنعــت گیــم حرفــی بــرای گفتــن دارنــد و در نمایشــگاههای
بینالمللــی غالب ـ ًا شــاهد حضورشــان هســتیم ،در ایــن میــان
صنعــت ایــران بهظاهــر کوچــک اســت امــا در منطقــه
حتم ـ ًا جــزو کشــورهای مدعــی هســتیم و در مــواردی حتــی
تولیدمــان پیشتــر از کشــوری ماننــد ترکیــه اســت.
پــس اگــر مــا شــاهد بازگشــت ســرمایه و ســود اقتصــادی در
ایــن بــازار نیســتیم ،مشــکل جــای دیگــری اســت و نمیتــوان
توانایــی تولیــد در کشــور را زیــر ســؤال بــرد .در میــان همیــن
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دارنــد،
 ۳۰ ،۲۰کشــوری کــه گفتیــم در ایــن حــوزه تولیــد
شــاید  ۱۰کشــور هــم نباشــند کــه کار آمــاری در ایــن زمینــه
داشــته باشــند.
نکتــه مهــم امــا خصوصیــت مــردم خاورمیانــه بهخصــوص در
کشــور مــا اســت کــه عالق ـهای بــه ارائــه اطالعــات نداریــم.
افشــای اطالعــات بــرای مــا تابــو اســت و بــه همیــن دلیــل
بهرغــم اینکــه در ترکیــه ســازمانی بــرای اســتخراج آمــار
فعالیتهــا وجــود نــدارد امــا شــرکتهای فعــال خودشــان
آمــار فعالیتهــای خــود را بهصــورت رســمی منتشــر
میکننــد امــا در ایــران اینگونــه نیســت.
ایــن فرهنــگ در کشــورهای دیگــر وجــود دارد کــه در صــورت
ارائــه صحیــح اطالعــات ،خــود مــا هــم میتوانیــم از گــردش
اطالعــات ســایرین ســود ببریــم و بــه همیــن دلیــل غالب ـ ًا بــا
فضــای روش ـنتری مواجــه هســتند .مــا در خاورمیانــه حتــی
در صنایــع دیگــر ،احســاس میکنیــم افشــای اطالعــات
خطرنــاک اســت.
از طــرف دیگــر هــم اصــو ًال فرامــوش نکنیــم کــه انتخــاب
میــان اصالــت دادن بــه قهرمانــان ملــی و وابســته بــه حکومت
بــرای توســعه صنعتــی (مثــل تجربــه کشــورهای ژاپــن و کره)
یــا توجــه بــه تیمهــای مســتقل و غیروابســته بــه حاکمیــت
ماننــد تجربــه اســتارتآپها در اروپــا و آمریــکا ،یــک مجادلــه
جــدی میــان صاحبنظــران اســت و بهراحتــی نمیتــوان
دربــاره آن حکــم قطعــی صــادر کــرد.
در عیــن حــال بایــد توجــه داشــته باشــیم درســت اســت کــه
در برخــی کشــورها گروههــای مســتقل در حــال فعالیــت در
عرصــه بازیســازی هســتند امــا همیــن گروههــای مســتقل
هــم بایــد از حداقــل حمایتهــا بهرهمنــد باشــند .در کشــور
مــا هیچیــک از ایــن دو رویکــرد وجــود نــدارد.
نــه شــرکتهای بــزرگ و توانمنــد ملــی داریــم کــه بتواننــد
نقــش آن قهرمانــان ملــی در حــوزه صنعــت را ایفــا کننــد و نــه
شــرکتهای مســتقل و کوچــک توانایــی حضــور همهجانبــه
ی و توانمنــدی
در بــازار با ِزیهــا را دارنــد .یــا تیمهــای فنــ 
داریــم کــه در عرصــه انتشــار دچــار مشــکل جــدی هســتند
و یــا بالعکــس.
در چنیــن فضــای مبهمــی ،آمــار و اطالعاتــی کــه مرکــز
دایــرک ارائــه میکنــد ،اصلیتریــن دســتاوردش اثبــات
همیــن ابهــام اســت .اصـ ً
ا خجالــت نمیکشــیم کــه در جایــی
رســم ًا اعــام کنیــم کــه چنیــن دادههایــی را در اختیــار نداریم.
اتفاق ـ ًا نقطــه کــور پیشــرفت صنعــت ،همــان نقاطــی اســت
کــه امــکان اســتخراج آمــار دقیــق وجــود نــدارد .بــرای همیــن
صراحت ـ ًا اعــام میکنیــم مــا آمــار شــرکتهای ثبتــی فعــال
در حــوزه بازیهــا را در اختیــار داریــم امــا هیــچ آمــار دقیقــی
از گروههــای مســتقل فعــال در ایــن زمینــه در اختیارمــان
نیســت.
|| راهکارتان برای خروج از شرایط چیست؟
نصیــری :بایــد بهدنبــال راهکارهــای بــزرگ و اقدامــات
نهــادی کالن بــرای عبــور از ایــن شــرایط برویــم .بایــد ایــن
تیمهــای ســاماندهی شــوند.
تیمهــای کوچــک یــا بایــد خــود قدرتمنــد شــوند یــا بایــد
راهــی پیــش رویشــان قــرار بگیــرد کــه بــه شــرکتهای
بــزرگ و باقــدرت بپیوندنــد .شــاید بــد نباشــد بدانیــد در صنعت
گیــم جهــان حتــی شــاهد افتتــاح شــرکتهای کوچکــی
هســتیم کــه از آغــاز بــرای پیوســتن بــه غولهــای بــزرگ
آغــاز بــه کار میکننــد.
یــک شــرکت کوچــک بــا تمرکــز بــر تکنولــوژی VR
(واقعیــت مجــازی) فعالیــت خــود را آغــاز میکنــد و اصــ ً
ا
هــم نمیخواهــد آن را در بــازار بهصــورت تجــاری عرضــه
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کنــد ،بلکــه محصــول فنــی خــود را در اختیــار شــرکتهای
بزرگتــر قــرار میدهــد .در ایــران بایــد بــه ایــن ســمت
حرکــت کنیــم .بــرای رســیدن بــه ایــن نقطــه هــم بــد نیســت
کــه روی نقــاط مبهــم اطالعاتــی و آمــاری خــود مانــور دهیــم
و بدانیــم کــه کجــا دچــار نقــص هســتیم.
|| اتفاق ـاً برخــی از همیــن زاویــه نــگاه میگوینــد
ازآنجــا کــه در ایــران صنعــت گیــم نداریــم،
لزومــی هــم بــه هزینــه کــردن بــرای اســتخراج
داده و آمــار نیســت چــرا کــه هیــچ چیــز در ایــن
فضــا قطعــی نیســت!
نصیری:مــن نگاهــم عکــس ایــن اســت .مــن میگویــم بــا
اشــراف آمــاری و دقــت در جم ـعآوری دادههــا میتوانیــم بــه
شــناخت خــود از فضــای حاکــم کمــک کنیــم.
واقعیــت ایــن اســت کــه مــا امــروز حتــی اگــر صنعــت بــازی
نداشــته باشــیم ،قطعــ ًا یــک بــازار جــدی بــازی در کشــور
داریــم .بــازار بهعنــوان یکــی از حلقههــا و شــاخصهای
شــکلگیری صنعــت در کشــور مــا وجــود دارد و همیــن
میتوانــد دیگــر شــاخهها را هــم بهتبــع خــود شــکل دهــد.
ایــن وســط مــا هســتیم کــه میتوانیــم بــرای نســبت ایــن
زیرشــاخهها تعیینکننــده باشــیم.
سیدحســینی :دربــاره اینکــه مــا در ایــران صنعــت گیــم
داریــم یــا خیــر ،اســتدالل رایــج ایــن اســت کــه اگــر صنعــت
نداریــم ،پــس کار در ایــن حــوزه را رهــا کنیــم .بهزعــم مــن اما
مــا هرچنــد صنعــت گیــم در کشــور نداریــم امــا قطعـ ًا ظرفیت
آن را در اختیــار داریــم.
در تمــام ایــن ســالها شــاهد بودهایــم کــه تیمهــای
بازیســازی جــوان بــدون هیــچ حمایتــی در نقــاط مختلــف
کشــور در حــال شــکلگیری هســتند و بعض ـ ًا محصوالتــی را
ارائــه میکننــد ،کــه در بــازار هــم بســیار موفــق اســت .ایــن
دقیق ـ ًا معنــای ظرفیــت و پتانســیل موجــود در کشــور اســت.
وقتــی دولــت هیــچ دخالــت خاصــی در ایــن زمینــه نــدارد و
در عیــن حــال شــاهد رشــد ایــن گروههــا هســتیم یعنــی ایــن
اســتعداد در کشــور موجــود اســت.
امــا چــرا بایــد ســراغ گــردآوری داده و آمــار در ایــن حــوزه
برویــم؟ هــر چیــزی در آغــاز بــا نوعــی هرجومــرج عجیــن
اســت ،امــروز وقتــی بــه انســانهای اولیــه هــم فکــر
میکنیــد همهچیــز در اطــراف آنهــا هرجومــرج داشــته
اســت .ولــی زمانــی کــه ســرنخهایی بــرای شــناخت الگوهــا
پیــدا میکنــد ،آرامآرام بــه یــک منظومــه میرســد ،ایــن
منظومــه در حــوزه بازیهــا میتوانــد الگــوی اولیــه صنعــت

گیــم ایــران باشــد.
الگویــی کــه همیــن امــروز بــرای بســیاری پولســاز اســت
و شــک نکنیــد اگــر ایــن پولســازی نبــود ،بهطــور کامــل
شــاهد تعطیلــی ایــن حــوزه در کشــور بودیــم .بهخصــوص کــه
نــگاه غالــب بــه بــازار صنعــت گیــم در کشــور مــا هشــداری
و منفــی اســت .اتفاق ـ ًا نکتــه هــم اینجاســت کــه پولســازی
در ایــن بــازار از جنــس داللــی هــم نیســت و کامـ ً
ا از جنــس
تولیــد و خلــق اســتعدادها اســت...
|| البتــه منظورتــان ایــن اســت کــه «صرفــاً»
داللــی نیســت دیگــر! وگرنــه حجــم گــردش
مالــی داللهــا در ایــن بــازار قابــل چشمپوشــی
نیســت!
سیدحســینی :بــه ایــن بخــش هــم میپــردازم .امــا در
دورنمــای آینــده ایــن صنعــت در کشــور حتم ـ ًا پولســازی از
جنــس تولیــد اســت .بهخصــوص کــه تمرکــز بــازار مــا بیشــتر
بــر روی عرضــه دیجیتــال اســت و داللیهــا بیشــتر مربــوط
بــه بــازار عرضــه فیزیکــی اســت.
بــه همیــن دلیــل میتــوان در دورنمــا دیــد کــه ایــن جنــس
داللیهــا هــم در کشــور ضعیــف خواهــد شــد و آنچــه قــوت
میگیــرد و برقــرار میمانــد همیــن فرآینــد تولیــد و درآمــد از
بــازار واقعــی اســت.
بــه تعبیــری بــا راهانــدازی دایــرک مــا بهدنبــال ســاخت آینــده
صنعــت بازیهــا در کشــور هســتیم ،بهجــای آنکــه بخواهیــم
منتظــر بمانیــم و تــا بعــد در واکنــش بــه هرچــه پیشآمــد
بخواهیــم بــرای خــود تعییــن تکلیــف کنیــم.
|| فــارغ از مباحثــی کــه تــا بــه اینجــا در لــزوم و
امــکان بررســی آمــاری وضعیــت بازیهــای
رایانـهای در ایــران مطــرح شــد ،عالقمنــدم بدانم
از نــگاه شــما و مســتند بــه پژوهشهایــی کــه
تــا بــه امــروز در ایــن زمینــه داشــتهاید ،پدیــده
بازیهــای رایانــهای در ایــران بیشــتر یــک
پدیــده اقتصــادی اســت و یــا فرهنگــی؟
سیدحســینی :حتمــا ایــن پدیــده پدیــدهای چنــد وجهــی
اســت و هــر بخــش از جامعــه بــا یکــی از ایــن وجــوه درگیــر
اســت .گروهــی مشــغول تولیــد و عرضهانــد ،عــدهای داللــی
میکننــد و عــدهای هــم مصرفکننــده و متأثــر از ایــن
محصــوالت هســتند.
از ایــن نظــر حتمــا بــرای خانوادههــا بیشــتر جنبــه ســرگرمی
و فرهنگــی اولویــت دارد و بــرای تولیدکننــدگان مباحــث
اقتصــادی .امــا اگــر ســوالتان ایــن اســت کــه امــروز کــدام
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وجــه در کلیــت بــازار غالــب اســت ،حتمــا پاســخ ،وجــه
اقتصــادی اســت .ســیر صعــودی چرخــش مالــی در ایــن
صنعــت بســیار مشــهود اســت.
درآمــدی کــه بازیهــای رایان ـهای 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 ســهلالوصول
بودنــد فرآینــد دسترســی ،عرضــه و حتــی صــادرات در ایــن
صنعــت اســت کــه بــرای تولیــد هــم نیــاز بــه منابــع هنگفــت
و عجیــب نــدارد.
ایــن مهمتریــن ویژگــی صنعــت بازیهــای ایــران اســت کــه
البتــه دربــاره صنعــت جهانــی بازیهــا هــم مصــداق دارد.
ویژگــی ایــن صنعــت در دنیــا وابســتگی آن بــه صنایــع دیگــر
ماننــد تبلیغــات اســت .براســاس گزارشــی کــه مکنــزی در این
زمینــه منتشــر کــرده اســت ،رتبــه اول رشــد درآمــد در بــازار
تبلیغــات هــم مربــوط بــه بازیهــای دیجیتــال بــوده اســت.
ایــن نشــاندهنــده ظرفیــت ایــن صنعــت اســت.
|| غیــر از ایــن نمونــهای کــه اشــاره کردیــد
اساس ـاً دادههــای آمــاری بــازار بازیهــای ایــران
چقــدر متناســب بــا آمارهــای جهانــی اســت؟ مث ً
ال
اینکــه مــا امــروز نگــران عبــور بازیســازان از
تولیــد محصــول بــرای کامپیوترهــای شــخصی
بــه ســمت بازیهــای موبایلــی هســتیم ،ایــن
نگرانــی چقــدر در خــارج از ایــران موضوعیــت
دارد؟
نصیــری :در همــه جــای دنیــا ،آمارهــا گواهــی میدهــد
کــه نــرخ رشــد موبایــل و مجمــوع درآمدهــای حاصــل از آن
در بــازار بازیهــای دیجیتــال ،بــه نســبت دو پلتفــورم دیگــر
(کامپیوترهــای شــخصی و کنســولهای بــازی) بســیار بیشــتر
اســت .بــه ایــن نکتــه هــم توجــه داشــته باشــید کــه برخــاف
موبایــل ،دو پلتفــورم کنســول و پیســی در بــازار ،خــود را
رقیــب هــم میداننــد و بــه تعبیــری کاربــران یکدیگــر را بــه
ســمت خــود فرامیخواننــد امــا موبایــل انقالبــی را رقــم زده و
باعــث شــده مخاطبــان تــازهای بــه ایــن بــازار افــزوده شــود.
هــم در ایــران و هــم در جهــان افــرادی بــه واســطه موبایــل
مشــتری بــازی شــدهاند کــه پیــش از ایــن شــاید وقــت بــرای
ایــن ســرگرمی نمیگذاشــتند.
بــا وجــود ایــن شــباهتها امــا تفاوتــی کــه بــازار مــا بــا
بازارهــای جهــان دارد ایــن اســت کــه بهرغــم ســیر صعــودی
درآمدزایــی بازیهــای موبایلــی ،بازیهــای پیســی

بازیهــای رایانه ای
MEHR NEWSAGENCY

همچنــان ســود باالتــری دارنــد .در کشــور مــا امــا شــرایط
متفــاوت اســت...
|| عرضــه و تولیــد بازیهــای موبایلــی در ایــران
بهشــدت بــازار تولیــدات کنســولی و پیســی
را تحتتأثیــر قــرار داده و بــه مــرز تعطیلــی
رســانده اســت...
نصیــری :شــاید بهتــر باشــد اینگونــه بگوییــم کــه چــون
پیســی شکســت خــورد ،موبایــل بــه میــدان آمــد و
اینقــدر ســهم گرفــت .اینگونــه نیســت کــه بگوییــم عرضــه
بازیهــای موبایلــی باعــث تعطیلــی بــازار بازیهــای
پیســی بــوده اســت...
سیدحســینی :در گزارشــی کــه اخیــرا دربــاره مقایســه
مصــرف بــازار بازیهــا در ایــران بــا کشــورهای دیگــر منتشــر
کردیــم بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده اســت کــه در ســه قــاره
آمریــکا ،اروپــا و اســترالیا نــوع مصــرف و الگــوی مصــرف
کامــا متفــاوت بــا بــازار ایــران اســت.
در ایــن ســه قــاره درآمدهــا و تعــداد کاربــران در هــر ســه
پلتفــورم عرضــه بــازی تقریبــا متناســب اســت امــا در ایــران
ایــن بازارهــا بهشــدت نامتناســب اســت .درآمــد بازیهــای
موبایلــی بــاال و بازیهــای کنســولی بســیار پاییــن اســت .ایــن
بیتناســبی مختــص ایــران هــم نیســت و بــد نیســت بدانیــد
کشــوری ماننــد چیــن هــم مســتند بــه آمــار و نمودارهــای
منتشــر شــده ،شــرایطی مشــابه مــا دارد.
|| ایـن بیتناسـبی ارتباطـی با ایـن واقعیـت ندارد
کـه اصلیتریـن و مهمتریـن بازیهـای پیسـی
و کنسـول در ایـران بـه صـورت قاچاق و بـا قیمت
غیرواقعـی عرضـه میشـود و بازار رسـمی نـدارد؟
سیدحســینی :طبیعتــا ایــن نکتــه تکعاملــی نیســت امــا
حتمــا یکــی از عوامــل اصلــی آن همیــن بحــث کپیرایــت

اســت .بــه خصــوص کــه بــازار چیــن هــم از نظــر رعایــت
کپیرایــت شــباهتهایی بــه بــازار مــا دارد .امــا دلیــل
دیگــر هــم میتوانــد اقبــال ویــژه مــردم ایــران بــه داشــتن
تلفنهــای همــراه هوشــمند باشــد.
کشــور مــا در منطقــه بیشــترین دسترســی و مالکیــت تلفــن
همــراه هوشــمند را از نظــر آمــاری دارد و در عیــن حــال
بیشــتری دسترســی بــه اینترنــت را هــم داریــم .بحــث
ســرعت نکتــه جدایــی اســت امــا از نظــر ضریــب نفــوذ
اینترنــت در نقــاط مختلــف کشــور و تعــداد کاربــران اینترنــت
باالتریــن آمارهــا را داریــم .بیشــترین اینترنــت را هــم از طریق
اپراتورهــای تلفــن همــراه اســتفاده میکنیــم.
وقتــی تلفنهــای همــراه همــه جــا در دســترس هســتند و
امــکان اتصــال بــه اینترنــت هــم فراهــم اســت ،ایــن شــرایط
خــود بــه خــود کاربــر را بــه ســمت اســتفاده از بازیهــا در
اوقــات فراغــت ســوق میدهــد.
نمــود ایــن واقعیــت هــم در آمــار اســتفاده از تبلــت مشــخص
اســت کــه کاربــران آن بــه نســبت تلفنهــای همــراه
هوشــمند در ایــران بســیار پاییــن اســت.
|| از نظـر دیگـر مشـخصههای مرتبـط بـا عـادات
رفتـاری گیمرهـا ،آمارهـای داخلـی چـه تفاوتها و
شـباهتهایی بـا بـازار جهانـی دارد؟
سیدحســینی :تفاوتهایــی در ژانرهــای محبــوب بــازی
وجــود دارد امــا آنقــدر زیــاد نیســت .تقریبا منطبــق بــا آمارهای
جهانــی رفتــار میکنیــم امــا بــه دلیــل نبــود پرداخت مســتقیم
در زمینــه بــازی ،در برخــی بازیهــا بیــش از متوســط جهانــی
حضــور داریــم.
مثــا اگــر بازیهــای اســتراتژیک در دنیــا رتبــه اول توجــه
را دارنــد ،در ایــران بازیهــای ریســینگ یــا همــان رانندگــی
بیشــتر مــورد اقبــال قــرار دارنــد .البتــه بازهــم تأکیــد میکنــم
میــزان اســتفاده مــا و دیگــران تفــاوت مشــهودی بــا هــم
نــدارد .در زمــان اســتفاده و جنســیت کاربــران اســت کــه
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نســبت بــه بــازار جهانــی تفاوتهایــی داریــم.
نصیــری :غالبــا زمانــی کــه کارشناســان و رســانهها
میخواهنــد ســراغ بازیهــای رایانــهای بیاینــد ،بیشــتر از
منظــر تهدیــدات و مضــرات ســراغ ایــن ســوژه میرونــد .مثــا
تیتــر میزنیــم بازیهــای رایان ـهای عامــل چاقــی میشــوند،
بعــد از منظــر بیتحرکــی آن را تهدیــد قلمــداد میکنیــم.
از ایــن نــگاه مگــر کتــاب خوانــدن نمیتوانــد عامــل چاقــی
باشــد!؟ بــه خصــوص در زمینــه جنســیت ،در کشــورهای
مختلــف آمارهــا بســیار متناســب و نزدیــک بــه هــم اســت امــا
در ایــران کاربــران مذکــر بســیار بیشــتر هســتند.
یکــی از دالیــل ایــن تفــاوت هــم میتوانــد تفــاوت نــگاه
فرهنگــی بــه حریــم بانــوان باشــد کــه هــم خــود و هــم
اطرافیانشــان معمــوال محافظـهکاری بیشــتری بــرای اســتفاده
از ســرگرمیها و بازیهــا دارنــد.
در الگوهــای رفتــاری دیگــر ماننــد بیشــترین تایــم اســتفاده در
طــول شــبانهروز هــم گیمرهــای ایرانــی رفتــاری متفــاوت بــا
دیگــر کشــورها دارنــد .در کشــورهای دیگــر غالبــا میانگیــن
ســنی گیمرهــا بــاالی  ۳۰ســال اســت امــا در ایــران ایــن
میانگیــن  ۲۱ســال اســت و بــه همیــن دلیــل تایــم اســتفاده از
بــازی در طــول شــبانه روز هــم متفــاوت از دیگــر کشــورها و
معمــوال متمرکــز در ســاعات پــس از اتمــام مــدارس اســت.
در برخــی از گزارشهــای دایــرک بــه ایــن تفاوتهــای
آمــاری و رفتــاری بــه صــورت جزئیتــر پرداختهایــم و ایــن
خصوصیاتهــا اســت کــه میتوانــد بــازار ایــران را در کنــار
بــازار دیگــر کشــورها بــرای ســرمایهگذاران جــذاب کنــد.
|| فکـر میکنیـد کـدام گزارههـا در گزارشهـای
آمـاری مرتبـط با بازیهـای رایانـهای در ایـران به
مرز هشـدار رسـیده و نیاز بـه توجه جدیتـر دارد؟
سیدحســینی :نکتـهای کــه بــرای خــود مــا بعــد از تهیــه و
انتشــار گــزارش مرتبــط بــا بــازی کلــش ،بســیار نمــود داشــت
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و حائــز اهمیــت جلــوه کــرد ،ایــن بــود کــه درآمدهــای دالالن
در ایــن حــوزه خیلــی بیشــتر از درآمدهــای رســمی و قانونــی
اســت و ایــن واقعیــت بــا توجــه بــه اینکــه بازیهــای وارداتــی
در بــازار ایــران غالبــا پردرآمدتــر هســتند یــک هشــدار جــدی
بــود .مــا میتوانیــم از چرخــه درآمــدی ایــن بازیهــا اســتفاده
کنیــم و آن را بــه خدمــت چرخــه تولیــد بازیهــای داخلــی
درآوریــم.
امــا ایــن درآمدهــای بســیار بــاال در بــازار مــا بــه راحتــی هــرز
م ـیرود و بــه دســت دالالن میرســد .بــا ورود ایــن درآمدهــا
بــه چرخــه رســمی و اخــذ مالیــات هــم امــکان نظــارت بــر
بــازار افزایــش پیــدا میکنــد و هــم بــه نحــوی درآمدهــا را بــه
خدمــت بــازار داخلــی درم ـیآورد.
نصیــری :شــما از نظــر اقتصــادی بــه ایــن ســوال پاســخ
دادیــد و مــن هــم میخواهــم بــه نکت ـهای اشــاره کنــم کــه
بیشــتر حکــم درددل دارد و شــاید خیلــی از جنــس هشــدار
نباشــد .در کشــور مــا غالبــا زمانــی کــه کارشناســان و رســانهها
میخواهنــد ســراغ بازیهــای رایانــهای بیاینــد ،بیشــتر از
منظــر تهدیــدات و مضــرات ســراغ ایــن ســوژه میرونــد.
مثــا تیتــر میزنیــم بازیهــای رایانــهای عامــل چاقــی
میشــوند ،بعــد از منظــر بیتحرکــی آن را تهدیــد قلمــداد
میکنیــم .از ایــن نــگاه مگــر کتــاب خوانــدن نمیتوانــد عامــل
چاقــی باشــد!؟
یــا تیتــر میزنیــم بازیهــای رایانــهای خانوادههــا را از هــم
دور میکنــد .ایــن نــگاه در حالــی اســت کــه در نمایشــگاههای
بــزرگ صنعــت گیــم در دنیــا ،اصــوال یــک بخــش بــه
بازیهــای خانوادگــی اختصــاص پیــدا میکنــد.
ایــن نــگاه رادیــکال بــه مضــرات بازیهــای رایانــهای کــه
غالبــا هــم محصــول پژوهشهــای مســتند و جــدی نیســتند،
باعــث شــده اســت متولیــان فرهنگســازی در حــوزه بازیهــا،
عمومــا تبدیــل بــه نهادهایــی ناکارآمــد شــوند کــه خانوادههــا
خیلــی بــرای آنهــا اهمیــت نمیدهنــد .مثــل ســینما کــه
وقتــی اعــام میشــود فــان فیلــم بــرای بــاالی  ۱۶ســال
اســت ،خانوادههــا بــه تکاپــو میافتنــد کــه بچههــای زیــر
 ۱۶ســال خــود را هــم بــه ســینما ببرنــد تــا ثابــت کننــد کــه
بچهشــان را مــرد بــار آوردهانــد!
ایــن نــگاه در حــوزه فرهنــگ محصــول یک افــراط در هشــدار
دادن اســت و باعــث شــده خانوادهــا بــه مــا بیاعتمــاد شــوند.
اگــر نکت ـهای از دل آمارهــا بخواهــد مــا را نگــران کنــد ،ایــن
واقعیــت اســت کــه متوســط زمــان بــازی کــردن مــا ایرانیهــا
مقــداری از متوســط جهانــی باالتــر اســت.
ایــن آمــار لزومــا نگرانکننــده نیســت امــا وقتــی همزمــان
متوجــه ایــن واقعیــت میشــویم کــه بازیهایــی در بــازار مــا
عرضــه میشــود کــه کنتــرل و نظارتــی بــر روی آنها نیســت،
ایــن بــه معنــای آن اســت کــه بچههــای مــا بــه صــورت
گســترده در معــرض تولیداتــی قــرار دارنــد کــه الزامــا مناســب
سنشــان نیســت و ایــن قطعــا یــک هشــدار اســت .مشــکل
هــم از آنجایــی آغــاز میشــود کــه نهادهــای فرهنگــی ،از
آنجــا کــه پیشتــر تصمیــم گرفتهانــد کل ایــن بــازار را یــک
خطــر ببیننــد ،متوجــه لــزوم تفکیــک معایــب و مزایــای ایــن
بــازار نمیشــوند و اعتبــار خــود را از دســت میدهنــد.
سیدحســینی :اساســا معتقــدم اســتراتژی رســانهای مــا در
حــوزه بازیهــای رایانــهای اشــتباه اســت...
|| اساســا چنیــن اســتراتژیای وجــود دارد کــه
بخواهیــم دربــاره درســت یــا غلــط بودنــش
صحبــت کنیــم؟
سیدحســینی :شــخصا احســاس میکنــم ایــن اســتراتژی

بهخصــوص در صداوســیما وجــود دارد چراکــه غیــر از مــوارد
اســتثنا ،غالبــا رویکــرد تلویزیــون نســبت بــه بازیهــا یکســان
اســت .رویکــردی کــه معتقــد اســت بازیهــای رایانــهای
یــک پدیــده جدیــد و تهدیدآمیــز اســت کــه میتــوان ورزش
را جایگزینــش کــرد!
ایــن در حالــی اســت کــه وقتــی در نظرســنجیها از کاربــران
پرســیدم بــه چــه دلیــل ســراغ بــازی میرونــد میگوینــد ،در
فضــای بــازی بســیاری از تجربههایــی کــه نمیتوانیــم بــدون
هزینــه در فضــای واقعــی بهدســت بیاوریــم را تجربــه کنیــم.
ایــن یــک ســرمایه اجتماعــی اســت کــه میتوانــد در بلندمدت
حتــی جلــوی بزههــای بســیاری را بگیــرد و یــا مهارتهایــی
را فراگیــر کنــد .چــرا روی ایــن ابعــاد بــازی تمرکــز نمیکنیــم؟
ایــن رویکــرد قابلیــت هشــدار دارد.
آنچــه مخاطــب از بازیهــا انتظــار دارد و ســراغ میگیــرد بــا
برداشــتی کــه رســانههای رســمی مــا نســبت بــه ایــن پدیــده
دارنــد کامــا متفــاوت اســت.
|| تــا اینجــا تصویــر نســبتا کاملــی از دادههــای و
آمارهــای گــردآوری شــده توســط مرکــز دایــرک
بهدســت آوردیــم ،میخواهــم بدانــم مخاطــب
اصلــی و مصرفکننــده ایــن دادههــا در مــدت
فعالیــت شــما بیشــتر کــدام گروههــا و مراکــز
بودهانــد؟
فرزانــه شــریفی :بــا توجــه بــه مباحثــی کــه تــا همینجــا
مطــرح شــد ،بخــش عمــدهای از تولیــدات مــا تولیــدات و
گزارشهــای آمــاری اســت و از آنجــا کــه مــا یــک مرکــز
تحقیقاتــی محســوب میشــویم ،الزمــه فعالیــت مــا اشــراف
بــر حوزههــای پژوهشــی و ارزیابــی از فعالیــت دیگــر مراکــز
پژوهشــی اســت .از ایــن منظــر مــا تــاش میکنیــم مراکــز
پژوهشــی فعــال در حوزههــای مرتبــط را بــه ســمتی هدایــت
کنیــم کــه تبدیــل بــه مخاطبــان اصلــی دایــرک شــوند.
ایــن رویکــرد باعــث شــده اســت عالوهبــر گزارشهــای
آمــاری مــا محصــوالت پژوهشــی جانبــی هــم در دایــرک
داشــته باشــیم کــه شــامل تولیداتــی همچــون ماهنامــه
مرکــز و کتابهــای مبتنیبــر پژوهشــیها روز دنیــا،
میشــود.
تــاش مــا ایــن اســت کــه ایــن دســت تولیــدات روز دنیــا
را ترجمــه و بــرای مصــرف داخلــی تدویــن و قابــل اســتفاده
کنیــم .حمایــت از پایاننامههــای دانشــگاهی هــم یکــی از
اصلیتریــن رویکردهــای دایــرک اســت کــه میتوانیــم
ایــن ادعــا را داشــته باشــیم کــه راحتتریــن و ســهلترین
فرآینــد حمایتــی بــرای دانشــجویان را در ایــن مرکــز طراحــی
کردهایــم.
|| آمــاری از ایــن دســت حمایتهــای دانشــجویی
داریــد؟
شــریفی :تــا بــه امــروز حــدود  ۱۰پایاننامــه بــا حمایــت
مســتقیم مالــی و حــدود  ۵۰پایاننامــه بــا حمایــت محنوایــی و
معنــوی دایــرک بــه ســرانجام رســیده اســت .همزمــان در ایــن
بــازه زمانــی تــاش کردهایــم دانشــگاهها را بهعنــوان یکــی
از اصلیتریــن مراکــز هــدف خــود ،متوجــه ایــن خدمــات
دانشــجویی کنیــم و آنهــا را بــه ســمت ایــن دســت تولیــدات
هدایــت کنیــم.
بــه خصــوص دانشــگاههایی کــه احســاس کردهایــم مســتعد
پژوهشهــا و تحقیقــات مرتبــط بــا حــوزه بازیهــای دیجیتال
هســتند .ایــن رونــد ارتبــاط بــا دانشــگاهها از زمــان تأســیس
دایــرک تــا بــه امــروز برقــرار بــوده و ســیر صعــودی تولیــدات
محتوایــی مــا نســبت بــه ســال  ۹۳و ســالهای پیــش از آن
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نشــان از رویکــرد رو بــه پیشــرفت مــا داشــته اســت.
|| پژوهشهــای پیــش از تأســیس دایــرک هیــچ
ســاماندهیای نداشــته اســت؟
شــریفی :از زمــان تأســیس بنیــاد ملــی بازیهــای رایانـهای
در ســال  ۸۲پژوهشهــای پراکنــدهای در دانشــگاههای
مختلــف بــا موضــوع بازیهــای رایان ـهای صــورت میگرفــت
کــه کمتــر تبدیــل بــه جریــان شــد و از ســال  ۹۰بــود کــه
شــاهد ســرعتگیری ایــن فرآینــد بودیــم.
ســال  ۹۲و  ۹۳بــود کــه بــا شــتاب قابــل توجهــی خــأ
پژوهــش در حــوزه بازیهــا پــر شــد و ســرعت تولیــدات
علمــی در ایــن زمینــه بســیار بــاال رفــت .بــا ایــن توضیحــات
میتوانیــم بگوییــم دانشــجویان و مراکــز دانشــگاهی یکــی
از اصلیتریــن مخاطبــان و مصرفکننــدگان محصــوالت
مرکــز دایــرک بــوده و هســتند.
|| ایــن مــواردی کــه اشــاره کردیــد بیشــتر ناظــر
بــه ســاماندهی پژوهشهــا بــود ،امــا کنجــکاوی
اصلــی مــن ایــن اســت کــه ایــن آمارهــا در کــدام
مرکــز اجرایــی و تصمیمگیــری مــورد اســتفاده
قــرار گرفتهاســت؟
سیدحســینی :البتــه بایــد ایــن نکتــه را مدنظــر داشــته
باشــید کــه مخاطبــان دانشــگاهی کــه خانــم شــریفی بــه
تفصیــل دربــاره آنهــا صحبــت کردنــد ،بخشــی از مخاطبــان
دایــرک هســتند و حتمــا گروههــای مرجــع دیگــری هــم بــه
تولیــدات مــا رجــوع میکننــد...
|| خیلــی صریــح میپرســم در همیــن فضاهــای
دانشــگاهی ،امــروز «دایــرک» چقــدر جــدی
گرفتــه میشــود؟ آیــا امــروز مرجعیــت پژوهشــی
در ایــن زمینــه پیــدا کردهایــد؟
شــریفی :در ایــن زمینــه مــوارد متعــددی قابــل طــرح
اســت .منتهــا ارتباطــی کــه در ایــن ســالها بــا دانشــگاهها
داشــتهایم ارتباطــی کامــا مثبــت بــوده اســت .حتــی در
زمینــه جهتدهــی بــه رویکردهــای پژوهشــی و هدایــت
دانشــجویان در دانشــگاههای مختلــف میتوانــم بگویــم
عملکــرد دایــرک بســیار موثــر و مثبــت بودهاســت.
برگــزاری کارگاههــا و نشســتهای پژوهشــی و تخصصــی
در دانشــگاههای مختلــف کــه محــدود بــه ســخنرانی نمانــده
و بــه خروجیهــای اجرایــی و تولیــد بــازی منتهــی شــده
بخشــی از ایــن فعالیتهــا اســت.
سیدحســینی :در پاســخ بــه ســوال صریــح شــما کــه
دایــرک چقــدر جــدی گرفتــه میشــود و اساســا در چــه
مــواردی بــه مــا مراجعــه میشــود میتوانــم بــه چنــد مــورد
اشــاره کنــم .یــک مــورد کــه طبیعتــا بحثهایــی مثــل
حمایــت از پایاننامههــا و ترجمــه و تألیــف کتــاب اســت.
بخــش دیگــر حمایــت از رویدادهــای پژوهشــی اســت
کــه یکــی از آنهــا برگــزاری همیــن کنفرانــس تحقیقــات
بازیهــای رایانـهای اســت کــه در آســتانه برگــزاری نخســتین
دوره آن هســتیم.
در کنــار ایــن مــوارد انتشــار ماهنامــه پژوهشــی دایــرک کــه
امــروز تبدیــل بــه یــک مرجــع در زمینــه شــناخت منابــع
تخصصــی روز دنیــا در موضوعــات مرتبــط بــا بازیهــای
رایانـهای در محافــل دانشــگاهی شــده اســت هــم از مهمترین
محصــوالت دایــرک محســوب میشــود.
بــه ایــن معنــا کــه هــر فــردی امــروز قصــد ورود بــه حــوزه
پژوهشــی خاصــی مرتبــط بــا بازیهــای رایان ـهای را داشــته
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باشــد بــا مراجعــه بــه ایــن ماهنامــه میتوانــد در جریــان
آخریــن پژوهشهــای مرتبــط قــرار بگیــرد و ایــن طبیعتــا
بهانــه رجــوع بخشــی از مخاطبــان دایــرک اســت.

سیاســتگذار و تصمیمگیــر موثــر بــوده اســت.
صریحتــر اینکــه پژوهشهــای شــما آیــا تــا
کنــون نمــود مشــخصی در تصمیمگیریهــای
مدیــران دربــاره بازیهــای رایانــهای داشــته
اســت؟
سیدحسـینی :مهمتریـن بخـش سیاسـتگذاری در حـوزه
بازیهـای رایانـهای خـود بنیاد ملی اسـت که قسـمت اعظمی
از دورنمایـی کـه بـرای تأسـیس دایـرک در بنیاد وجود داشـت،
اسـتفاده از همیـن دادههـای آمـاری بوده اسـت.
امــروز میتــوان گفــت کامــا متأثــر از آمارهــا و دادههــای
دایــرک بخشــی از برنامههــا در بنیــاد کلیــد میخــورد.
عالوهبــر بنیــاد هــم مراکــز دیگــری ماننــد مرکــز ملــی فضای
مجــازی و یــا ســتاد توســعه فناوریهــا و حتــی کمیتــه تعییــن
مصادیــق مجرمانــه هــم ارتباطاتــی بــا مــا دارنــد و حتــی در
مــواردی درخواســت آمــار رســمی از مــا میکننــد .براســاس
آن هــم تصمیمگیــری میشــود.
حتــی هیــأت دولــت گاهــی گزارشهــای خــاص آمــاری از مــا
میخواهنــد و براســاس آن تصمیمگیریهایــی میکننــد و
یــا شــورای عالــی فضــای مجــازی اخیــرا درخواســت تهیــه
گزارشــی را از مــا داشــته اســت .ایــن فرآینــدی اســت کــه بــا
توجــه شــفافیتهای آمارهــای اســتخراجی در گزارشهــای
مرکــز دایــرک بســیار قابــل اســتناد اســت و مــورد اســتفاده هم
قــرار میگیــرد .حتــی بخشــی از نقــل قولهــای چهرههــای
کلیــدی دولــت در حــوزه بازیهــای رایانــهای مســتند بــه
همیــن گزارشهــای دایــرک اســت.

نصیــری :بهعنــوان تکملــهای بــر مباحــث مطــرح شــده،
میخواهــم بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه اصــوال در بحــث
توســعه صنعتــی یکــی از مهمتریــن نهادهــا نهــادی اســت کــه
دانشــگاه را بــه صنعــت وصــل و مرتبــط میکنــد.
از ایــن منظــر دایــرک ب ـ ه ایــن دلیــل هــم متوجــه تحقیقــات
بــازار اســت و هــم بــه دنبــال تقویــت مباحــث نظــری کــه
بتوانــد ایــن نقــش را در بــازار صنعتــی ایــران ایفــا کنــد.
اگــر برخــی تولیــدات دایــرک ماننــد گــزارش «کلــش آو کلنز»
بازتــاب گســترده پیــدا میکنــد ،بــه ایــن دلیــل نیســت کــه
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 بهعنــوان ابــزاری
بــرای دزدی و خالــی کــردن جیــب گیمرهــای ایرانــی معرفــی
کــرده بــود ،یــا بــه صــورت افراطــی ســراغ ســرفصلهای
فرهنگــی و محتوایــی اثــر رفتــه بودنــد.
آن چیــزی کــه گــزارش دایــرک را متمایــز کــرد مبنــای
صددرصــد علمــی آن بــود .اصــوال در بحــث توســعه صنعتــی
یکــی از مهمتریــن نهادهــا نهــادی اســت کــه دانشــگاه را بــه
صنعــت وصــل و مرتبــط میکنــد .از ایــن منظــر دایــرک
بــ ه ایــن دلیــل هــم متوجــه تحقیقــات بــازار اســت و هــم
بــه دنبــال تقویــت مباحــث نظــری کــه بتوانــد ایــن نقــش
را در بــازار صنعتــی ایــران ایفــا کنــد .اساســا هیــچ فعالیتــی
در دایــرک صــورت نمیگیــرد مگــر آنکــه بســتر علمــی و
دانشــگاهی پشــت آن طراحــی و در نظــر گرفتــه شــده باشــد.
بــه همیــن دلیــل هــم ابتــدا و پیــش از نماینــدگان صنعــت،
ســراغ اهالــی دانشــگاه رفتیــم و روز بــه روز هــم ایــن ارتبــاط
بــا دانشــگاهها بیشــتر میشــود.

|| بخــش خصوصــی چقــدر امــکان اســتفاده از
ایــن دادههــای آمــاری را دارد؟
سیدحســینی :کامــا دسترســی آزاد اســت و هــر شــرکت
خصوصــی بــرای فعالیــت در ایــن حــوزه میتوانــد درخواســت
خــود را ارائــه و ازآمارهــای موجــود اســتفاده کنــد.

|| بازهــم بخشــی از ســوالم بیپاســخ مانــد؛ بحث
ما دربــاره لــزوم فعالیــت دایــرک از عدم شــناخت
فضــای بازیهــای رایانـهای در کشــور آغــاز شــد.
میخواهــم بدانــم دایــرک تــا امــروز چقــدر در
رفــع ایــن ابهــام بــه خصــوص بــرای مراکــز

نصیــری :در راســتای ســوال قبلــی میتوانیــم بــه ایــن
نکتــه هــم اشــاره کنیــم کــه عمــا مــا بــرای خــود چنــد
گــروه مخاطــب در نظــر گرفتهایــم .دســته اول نهادهــای
سیاس ـتگذار هســتند .دســته دوم شــامل رســانهها میشــود.
دســته ســوم هــم پژوهشــگران هســتند.
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در کنــار ایــن ســه ضلــغ یک دســته مهــم دیگــری وجــود دارد
کــه در تمــام دنیــا هــم محوریــت بــا آنهــا اســت و آن فعاالن
چرخــه تولیــد هســتند .از تولیدکننــدگان و بازیســازان گرفتــه
تــا توزیعکننــدگان و فروشــندگان.
در حقیقــت گزارشهــای آمــاری مــا بــا هــدف روشـنکردن
بیشــتر فضــا بــرای ایــن گــروه آخــر اســت کــه تولیــد
میشــود .جالــب اســت بدانیــد کــه مــا در گزارشهــای
خــود معمــوال بخشــی را بــا عنــوان «اعــداد پررنــگ»
داریــم کــه کامــا بــه کار سیاســتگذاران و رســانههایی
میآیــد کــه شــاید خیلــی عالقــهای بــه جزئیــات نداشــته
باشــند ،امــا باقــی گــزارش مربــوط بــه فعــاالن داخــل
صنعــت اســت کــه حتمــا تکتــک جزئیــات برایشــان
حائــز اهمیــت میشــود.
سیدحســینی :بخــش عمــدهای از مخاطبــان در ایــن گــروه
هــم ســرمایهگذاران هســتند .گروهــی کــه میخواهنــد وارد
ایــن صنعــت شــوند و نمیداننــد کجــا و چــه میــزان بایــد
ســرمایهگذاری اولیــه داشــته باشــند .ایــن گزارشهــا کمــک
میکنــد تصویــر روشــنتری از بــازار ایــن صنعــت بــرای
ریســک کــردن در اختیــار داشــته باشــند.
نصیــری :حتــی مــا الیــ ه بزرگتــری را هــم در نظــر
گرفتهایــم .بــا توجــه بــه اینکــه گیــم و بــازی را یــک رســانه
جدیــد میدانیــم کــه اتفاقــا نــرخ رشــد و فراگیــری آن بــه
نســبت دیگــر رســانههای تبلیغاتــی جدیــد ،بســیار بــاال اســت،
مــا گــروه دیگــری از مخاطبــان را هــم در نظــر میگیریــم
کــه شــاید مســتقیما هیــچ ارتباطــی بــا فضــای تولیــد و
مصــرف بازیهــای رایانــهای نداشــته باشــند امــا میتواننــد
بــا اســتفاده از ایــن ظرفیــت بــرای خــود مشــتریهای تــازه
پیــدا کننــد.
مثــا کســی کــه مــواد غذایــی و لــوازم ورزشــی میفروشــد،
میتوانــد محصــول خــود را در فضــای بــازی عرضــه کنــد
و مــا حتــی بــرای ایــن گــروه هــم برنامــه مشــخصی داریــم
کــه بتواننــد از ایــن ظرفیــت بهرهمنــد شــوند .در ایــن مــوارد
حتــی پیشــتیبانی و خدمــات مشــاورهای هــم داریــم کــه
شــرکتهای بخــش خصوصــی بهراحتــی میتواننــد از آن
بهرهمنــد شــوند.

بازیهــای رایانه ای
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از سوی بنیاد ملی بازیهای رایانهای؛

روندنظارتبربازیهایموبایلیتشریحشد
بنیــاد ملــی بازیهــای رایانــهای بــا انتشــار
اطالعیهای به تشــریح روند نظارت بــر بازیهای
موبایلــی پیش و پــس از انتشــار رســمی در بازار
پرداخــت .در متن این اطالعیه که از ســوی روابط
عمومی بنیادملی بازیهای رایانهای منتشــر شــده
آمده است؛
در اوایــل ســال  ۱۳۹۴و بــا فراگیــر شــدن بازیهــای موبایلــی
در بیــن اقشــار مختلــف جامعــه ،بنیــاد ملــی بازیهــای
رایانـهای بــه عنــوان متولی صنعــت بــازی و وظایــف ذاتیاش
در قبــال نظــارت بــر محتــوای بازیهــا ،ردهبنــدی ســنی و
نظــارت بــر محتــوای بازیهــای موبایلــی را دســتور کار خــود
قــرار داد .در همیــن راســتا و پــس از برگــزاری جلســات متعدد
بــا فروشــگاههای دیجیتالــی عرضهکننــده بازیهــای
موبایلــی (مارکتهــا)؛ بــا در نظــر گرفتــن لــزوم اعــام نظر و
تایید محتوایی بازیها از ســمت بنیاد ملی بازیهــای رایانهای،
راهــکار اعمــال «ممیــزی پــس از نشــر» اتخــاذ شــد .بــرای
ایــن منظــور نیــز تمــام مارکتهــا پنلــی اختصاصــی جهــت
بررســی بازیهــا در اختیــار نظــام ردهبنــدی ســنی بازیهــا
ســنی بــه یــک بــازی رایان ـهای بــه شــرح زیــر اســت؛
یــا  ESRAقــرار دادهانــد.
بازیســازان محتــرم میبایســتی بــا توجــه بــه ممیزیهــای معیار ســامت :به بازیهــای رایانـهای فاقد هرگونــه محتوای
تعییــن شــده از ســمت نظــام  ،ESRAبازیهــای خــود آسیبرســان از نظر نظــام ردهبندی ســنی بازیهــای رایانهای،
را تولیــد کننــد .در صورتــی کــه شــبهاتی در ایــن زمینــه ردهبندی ســنی باالی ســه ســال بــرای انتشــار در ایــران تعلق
داشــته باشــند ،میتواننــد پیــش از عرضــه بــازی بــا مراجعــه میگیــرد.
بــه واحــد  ESRAتاییدیــه محتــوای بــازی را کســب کننــد .معیــار خشــونت :بازیهایــی کــه فاقــد هرگونــه خشــونت
در حالتــی کــه بازیســازان بــدون ردهبنــدی ســنی ،بــازی باشــند میتواننــد رده ســنی بــاالی  ۳ســال را دریافــت کننــد.
خــود را منتشــر کننــد ،نظــام  ESRAبــا اســتفاده از پنلــی بــا توجه بــه میــزان و چگونگــی اســتفاده از خشــونت و نمایش
کــه در اختیــار دارد بــازی را بررســی کــرده و در صــورت صحنههــای خونیــن در بازیهــای رایانــهای ،رده ســنی
مغایــرت بــازی بــا محتواهــای مــورد تاییــد ،در تعاملــی کــه با بیــش از  ۷تــا  ۱۸ســال بــه بــاال بــه آنهــا تعلــق میگیــرد .در
مارکتهــای دیجیتالــی وجــود دارد بــازی از ایــن مارکتهــا صورتــی که خشــونت در بازی بســیار پررنگ و آســیبزا باشــد
حــذف شــده و تــا زمانــی کــه ممیزیهــا اعمــال نشــود اجــازه بــازی مجــوز نشــر نخواهــد گرفــت.
معیــار اســتفاده از دخانیــات :در صــورت مشــاهده مصــرف
انتشــار نخواهــد یافــت.
الزم به ذکر اســت ایــن ممیــزی در بهروزرســانیهای بازی نیز مــواد دخانــی در بازیهــای رایانــهای بــا در نظــر گرفتــن
اعمال میشــود و تنها به نســخه اصلی بازی اکتفا نخواهد شــد .موضوعــات و شــرایط مختلــف از قبیــل آنکــه مصــرف مــواد
بازیســازان سراســر کشــور میتواننــد بــا مراجعه حضــوری به دخانــی توســط قهرمــان داســتان بــازی رایانــهای صــورت
نظــام  ESRAدر محــل بنیــاد ملــی بازیهــای رایان ـهای یــا پذیــرد یــا آنکــه اســتفاده از مــواد دخانــی امتیــاز بــه شــمار
بــه صــورت مشــاوره تلفنــی و الکترونیکــی ،پیــش از انتشــار آیــد ،بــه اینگونــه بازیهــای رایان ـهای رده ســنی  ۱۲تــا ۱۸
بــازی ردهبنــدی ســنی و مجــوز انتشــار را دریافــت کننــد تــا ســال به باال تعلــق میگیرد .مصــرف دخانیــات در بــازی نباید
پــس از انتشــار بــا مشــکالت احتمالــی عــدم تطابــق محتوای بهگونهای باشــد که مخاطب به مصرف آن تشــویق شود.
بازی با شــاخصهای نظام  ESRAروبهرو نشــوند .بازیسازان معیــار تــرس :در صورتــی کــه بــازی از عنصــر تــرس در
جهت کســب اطالعات بیشــتر دربــاره  ESRAو نحــوه ارتباط مخاطــب اســتفاده کنــد ،براســاس میــزان ایــن تــرس و
بــا ایــن نظــام میتواننــد بــه صفحــه مربوطــه مراجعــه کننــد .تاثیــری کــه روی مخاطــب خواهــد گذاشــت بــه بــازی
بنیــاد ملــی بازیهــای رایانــهای معتقــد اســت بــا اســتفاده ردهســنی  ۱۲تــا  ۱۸ســال بــه باال تعلــق میگیــرد .اگــر میزان
از ایــن راهــکار کــه از ســال  ۱۳۹۴در پیــش گرفتــه شــده ،تــرس در بازی بیــش از اندازه باشــد بــه نحوی که بــه روحیات
رونــد انتشــار بــازی در کشــور تســهیل شــده و بازیســازان مخاطب آســیب بزند ،بــازی تایید نخواهد شــد.
میتواننــد بــازی خــود را براســاس زمانبنــدی مــد نظرشــان معیــار هنجــار اجتماعــی :بــه بازیهــای رایانــه ای کــه در
منتشــر کننــد کــه ایــن مســئله در ســالهای اخیــر منجــر آنهــا از کلمــات و رفتارهــای ناشایســت و ناقــض ارزشهــای
بــه شــکوفایی صنعــت بازیســازی در حــوزه موبایــل شــده اجتماعــی و فرهنگــی و نقــض قانــون از قبیــل مــردم آزاری
اســت .بازیســازان محتــرم میتواننــد جهــت تســهیل کار یــا ناســزا اســتفاده شــود ،بــا توجــه بــه نــوع گفتــار ،رفتــار
خــود بــه معیارهــای زیــر در زمــان تولیــد بــازی توجه کــرده و و تعــداد دفعــات اســتفاده از آن و شــرایط و محیــط بــازی
ایــن مــوارد را رعایــت کننــد .معیارهــای کلــی نظــام ارزیابــی رایان ـهای ،ردهســنی  ۱۲تــا  ۱۸ســال بــه بــاال بــرای انتشــار
و ردهبنــدی ســنی بازیهــای رایانــهای در تخصیــص رده تعلــق میگیــرد.

معیــار ناامیــدی :بــه بازیهایــی کــه باعــث ایجــاد ناامیــدی
در بازیکنــان شــود ،در صورتــی کــه بیــش از انــدازه نبــوده و
آســیبزا از نظــر روحــی و روانــی نباشــد ردهســنی از  ۱۲تــا ۱۸
ســال به باال بــه آنها تعلــق میگیرد.
تخصیــص رده ســنی بــه بازیهــای رایانــهای دارای
محتواهــای مجرمانــه یــا آسیبرســان شــدید فرهنگــی و
اجتماعــی و فــردی در مــوارد مشــروح زیــر ممنــوع اســت؛
* دارا بــودن محتواهای خــاف عفت و اخالق حســنه :از قبیل
اشــاعه فحشــاء و انحرافــات جنســی و منکــرات یــا تحریک و
تشــویق و ترغیب بــه انجــام آنهــا ،موســیقیهای غیرمجاز و
انجــام حــرکات مــوزون و تحریــک آمیــز.
* دارا بودن محتواهای خالف مقدسـات دینی و اسالمی جامعه
ایرانـی :از قبیـل دارا بـودن محتواهای مخالف اسلام یا ترویج
دهنـده عقایـد گروههـا و فرقههـای 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 اختالل در
نظم عمومی کشــور ،انتشــار محتواهای خالف قانون اساسی و
ارزشهــای بنیادیــن انقــاب اســامی.
* دارا بــودن محتواهــای تحریــک آمیــز و ترغیــب کننــده
بــه ارتــکاب جــرم یــا ترویــج کننــده قانونشــکنی :از قبیــل
ترویــج مصــرف مــواد مخــدر ،روانگردانهــا و مشــروبات
الکلــی و تبلیــغ اســتفاده از ســیگار و دخانیــات.
* ناهنجــاری هــای بســیار شــدید اجتماعــی و فرهنگــی و
رذایــل اخالقی که لزومــا جرم هم نیســتند :از قبیــل رفتارهای
شــدید غیر مودبانه ،اســتفاده مکرر از کلمات رکیک و نامناسب،
خشــونتهای بســیار شــدید و صحنههــای قســاوت آمیــز و
شــکنجه.
جهــت تشــریح و شفافســازی هــر چــه بیشتــر دربــاره
رونــد «ممیــزی پــس از انتشــار» ،در آینــده نزدیــک نشســتی
بــا حضــور مدیرعامــل بنیــاد ملــی بازیهــای رایانــهای بــا
بازیســازان محتــرم برگــزار خواهــد شــد .زمــان و نحــوه
شــرکت در ایــن نشســت متعاقبــا اعــام میشــود.

نوشت افزار و اسباب بازی

اس ــباب ب ــازی
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در گفتگو با مهر تشریح شد؛

احیایعروسک
فراموششده دزفول

«داســتان عروســک بِــی همیشــه در خانــه مــا روایــت میشــد .چــرا کــه خالــه
مــن صاحــب یــک بِــی قدیمــی بــود و همیشــه دوســت داشــتم مــادر بــزرگ
بــرای مــن هــم ،چنیــن عروســکی درســت کنــد تــا مــن هــم عروســک خــود
را داشــته باشــم.
تــا ایــن کــه بــا افســانه احســانی آشــنا شــدم و تــا انــدازهای عروس ـکهای بومــی
را شــناختم و مادربزرگــم را تشــویق کــردم تــا هــم برایــم یــک عروســک «بــی»
درســت کنــد و هــم ســاختنش را بــه مــن یــاد دهــد .آن زمــان مادربزرگــم بیمــار
بــود امــا هیــچ وقــت یــادم نم ـیرود کــه بــا چــه ذوقــی ،برایــم عروســک درســت
میکــرد و چگونــه ســاختن عروســک را بــه مــن توضیــح مــیداد.
حــاال بزرگتریــن حســرتم ایــن اســت کــه چــرا لحظهلحظــه اشــتیاق مــادر بزرگــم
بــه ســاخت عروســک «بــی» را ثبــت نکــردم .ســاخت عروســک برایــش خیلــی بــا
ارزش بــود و میدانســت کــه مــن «بــی» را دوســت دارم و اهمیــت ایــن میــراث
فرهنگــی را درک میکنــم .عروســک مادربــزرگ را بــرای افســانه احســانی فرســتادم
و حــاال چنــد ماهــی اســت کــه بــا کمــک او و پوپــک عظیــم پــور کــه پژوهشــگر
عروس ـکهای بومــی اســت بــه ســاخت بــی مشــغولم»...
اینهــا گفتههــای بهنــاز پویــان ،احیاکننــده عروســک «بــی» اســت کــه روزگاری در
اســتان خوزســتان و بــه ویــژه شــهر دزفــول رواج داشــته و حــاال کمتــر کســی ،آن را
میشناســد.
پویــان در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــه تاریخچــه ایــن عروســک اشــاره و بیــان
میکنــد :ایــن عروســک بیــش از  ۷۰ســال قدمــت دارد .مادربــزرگ مــادری مــن،
ســاخت عروســک را از خال ـهاش یــاد گرفتــه بــوده؛ خالــه او خیاطــی میکــرده و آن
زمــان از ایــن عروســکها بــرای تزییــن اتــاق عــروس اســتفاده میشــده اســت.
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
ریســه کــه بــه آن «بنــد اتــاق» میگفتنــد بــه دیــوار اتــاق نوعروســان آویــزان
میکردنــد و حــاال خانمهــای  ۴۰یــا  ۵۰ســاله دزفولــی هــم ایــن عروســک را
نمیشناســند و حتــی مادربزرگــی کــه بــه او ســاخت «بــی» را آمــوزش داده ،بافتــن
ریســه یــا همــان بنــد اتــاق را بــه خاطــر نداشــته اســت.
پویــان ،عروســک «بــی» را یــک میــراث فرهنگــی میدانــد و میگویــد :مــن
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،
ســاخت بــی را از مادربزرگهایــی کــه هنــوز درســت کــردن ایــن عروســک را بــه
خاطــر دارنــد یــاد بگیرنــد و ایــن میــراث فرهنگــی ارزشــمند را حفــظ کننــد.
امــا عروســک «بــی» تنهــا بــرای تزییــن اتــاق نوعروســان بــه کار نمیرفتــه؛
ک بــازی میکردهانــد امــا حــاال آن گونــه
روزگاری بچههــا هــم بــا ایــن عروســ 
کــه پویــان میگویــد حتــی اداره میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
دزفــول هــم ایــن عروســک را نمیشناســد و الزم اســت کــه «بِــی» ثبــت ملــی و
ســاخت آن بــه نســل جــوان آمــوزش داده شــود؛ شــاید بــا ثبــت عروســک «بــی» و
دیگــر عروس ـکهای بومــی و آمــوزش آن بــه نوجوانــان و جوانــان دیگــر بــر تــن
عروسـکهای پالســتیکی ،لبــاس محلــی نپوشــانند و بــا عنــوان عروســک قشــقایی
و بختیــاری بــه فــروش نرســانند.
پویــان در شــیوه ســاخت عروســک «بــی» دســت نبــرده؛ فــرم و ســاختار همــان
اســت کــه در روزگار مادربــزرگ او بــوده؛ تنهــا در قدیــم بــرای ســاخت صــورت از
نــی اســتفاده میشــده امــا حــاال چــون دسترســی بــه نــی آســان نیســت او از چــوب
اســتفاده مــی کنــد .او دربــاره چگونگــی معرفــی و فــروش عروســکهای «بــی»
هــم مــی گویــد :مــن از یــک ســال و نیــم پیــش تاکنــون دربــاره ایــن عروســک
تحقیــق و نزدیــک بــه چهــار مــاه اســت کــه ســاخت آن را آغــاز کــردهام .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.

صفحه  | 30شماره  | 10آذر 96

اس ــباب ب ــازی
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در گفتگو با مهر مطرح شد:

طرحها و اسباببازیهای جدید در راه است
دبیــر شــورای نظــارت بــر اســباببازی از انتشــار فهرســتی
از طرحهــای جدیــد و اســباببازیهای تــازه خبــر داد
تــا تولیدکننــدگان بــا طراحــان جــوان و مخاطبــان بــا
اســباببازیهای تــازه آشــنا شــوند.
محســن حمولــه رئیــس دبیرخانــه شــورای نظــارت بــر اســباب
بــازی درخصــوص مصوبــات چهارمیــن جلســه کمیســیون
ثبــت طــرح و صــدور مجــوز دبیرخانــه ایــن شــورا بــه خبرنــگار
مهــر گفــت :در کمیســیون یادشــده تعــداد  ۴۲۱پرونــده مــورد
بررســی و صــدور رأی قــرار گرفــت کــه از ایــن تعــداد۱۲ ،
پرونــده ثبتــی و  ۷۳پرونــده خواســتار مجــوز تولیــد و تعــداد ۱۴
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
پروندههــای ثبتــی ۷۳ ،پرونــده از نظــر ثبــت بالمانــع
تشــخیص داده شــد کــه از نظــر گروهبنــدی اســباببازیها
 ۲پرونــده در گــروه حرکتــی مهارتــی ۳ ،پرونــده در گــروه
آموزشــی و کمــک آموزشــی  ۴۲پرونــده در گــروه فکــری،
 ۴۱پرونــده در گــروه فرهنگــی هنــری و  ۶پرونــده در گــروه
الکترونیــک و رایانــهای قــرار داشــتند.
همچنیــن از مجمــوع پروندههــای متقاضــی مجــوز تولیــد بــا
 ۷۳پرونــده موافقــت شــد و  ۷پرونــده کــه درخواســت ثبــت
داشــتند بــه دلیل عــدم احــراز شــرایط ثبــت در کمیســیون رأی
نیــاورد .ولــی بــا توجــه بــه بررســی بــه عمــل آمــده و احــراز

نمونههــای مشــابه بــه ایــن ســه نــوع محصــول بــا مجــوز
تولیــد یکــی از آنهــا موافقــت شــد.
حمولــه در ادامــه بیــان کــرد:در مجمــوع مجــوز تولیــد در ایــن
کمیســیون بــه  ۷۳پرونــده افزایــش یافــت کــه از نظــر گــروه
بنــدی اســباب بــازی  ۴۱پرونــده حرکتــی مهارتــی ۴۷ ،پرونــده
گــروه آموزشــی و کمــک آموزشــی ۴۴ ،پرونــده در گــروه
فکــری و  ۴پرونــده در گــروه فرهنگــی هنــری قــرار داشــتند.
بــه گفتــه دبیــر شــورای نظــارت بــر اســباب بــازی در حــال
حاضــر اســباب بــاز یهــا و ســرگرمیهای ارجــاع شــده بــه
کمیســیون در  ۶گــروه مــورد بررســی و صــدور رأی قــرار
میگیرنــد کــه ایــن گروههــا عبارتنــداز :حرکتــی مهارتــی،
آموزشــی و کمــک آموزشــی ،فکــری ،فرهنگــی هنــری،
کمــک درمانــی ،الکترونیــک و رایانــه ای .حمولــه بــه ایــن
کــه دبیرخانــه شــورای نظــارت بــر اســباب بــازی ،فهرســتی
از طرحهــای جدیــد ارائــه کــرده ،اشــاره و بیــان کــرد :ایــن
دبیرخانــه ،بــا توجــه بــه سیاسـتهای حمایتــی و هدایتــی و به
منظــور معرفــی ایدههــا ،طرحهــا و تولیــدات داخلــی و اســباب
بــاز یهــای جدیــد ،اقــدام بــه تهیــه لیســتی بــرای آگاهــی
جامعــه صنعــت اســباب بــازی کــرده اســت کــه از طریــق
رســانههای جمعــی در اختیــار عالقــه منــدان قــرار مــی گیــرد.
هــدف از ایــن کار ،معرفــی طراحــان اســباب بــازی کــه بعضـ ًا
جوانــان هســتند بــه جامعــه تولیــد کننــدگان اســت.
طــوری کــه ایــن معرفــی ،ســرآغاز کار جدیــد و افزایــش

تولیــدات ارزنــده داخلــی در کشــور باشــد امــری کــه بــا توجــه
بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر لــزوم افزایش
ابتــکارات تولیدکننــدگان ،اســتقالل اقتصــادی و افزایــش
ثــروت ملــی بایــد بیشــتر مطمــح نظــر قــرار گیــرد.
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
بــه وظایــف هــر نهــاد و وزارتخانــه اشــاره شــده بــود .ایــن
بنیــاد هــم چــون بنیادهــای دیگــر ،بــه روش هیئــت امنایــی
اداره خومــی شــود و مدیریــت آن را مدیرعامــل کانــون پرورش
فکــری بــه عنــوان نهــاد متولــی در حــوزه کــودکان و نوجوانان
برعهــده دارد.

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سیاست واحدی برای واردات اسباببازی نداریم
یــک واردکننــده اســباب بــازی بــا انتقــاد از نبــود سیاســت واحــد در زمینــه واردات اســباببازی،
از ضــرورت تشــکیل صنــف مســتقل بــرای ســاماندهی ایــن صنعــت گفــت .نــادر محمدپــور
در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــه مشــکالت واردکننــدگان اســباببازی اشــاره و بیــان کــرد:
تعــداد فروشــندگان و واردکننــدگان اســباببازی بــه  ۱۰۰۰نفــر میرســد کــه ایــن افــراد زیــر
نظــر اتحادیــه خــرازی فروشــان فعالیــت میکننــد و گرچــه خودشــان دوســت دارنــد انجمــن
مســتقلی داشــته باشــند تــا بــه موانــع و مشکالتشــان بپــردازد امــا بــه نظــر میرســد اتحادیــه
خرازیفروشــان هیــچ تمایلــی بــه ماجــرا نــدارد چــون منافــع مالــیاش کــه کمتریــن آن،
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
مشکالتشــان بررســی و راه حلهایــی بــرای برطــرف کــردن آن در نظــر گرفتــه شــود .از ســوی
دیگــر خــود فروشــندگان و واردکننــدگان اســباببازی هــم ،عــزم خــود را بــر تشــکیل یــک
اتحادیــه مســتقل و جــدا شــدن از صنــف خرازهــا جــزم نمیکننــد.

محمدپــور بــه ایــن کــه واردات اســباب بــازی ،تهدیــدی بــرای تولیدکننــدگان نیســت اشــاره و
بیــان کــرد :ایــران در زمینــه صنعــت اســباب بــازی ،حتــی عقبتــر از کشــوری چــون پاکســتان
اســت .مــا نمیتوانیــم انــواع اســباب بــازی را در کشــور خــود تولیــد کنیــم .بــه همیــن خاطــر
بهتــر اســت تولیدکننــدگان بــه ســاخت و تولیــد عروس ـکها و اســباببازیهای بومــی توجــه
کننــد .او عــدم وجــود قانــون کپیرایــت را یکــی از مشــکالت 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 اسـباببازی یک
کاالی فرهنگـی اسـت گفـت :در حال حاضـر ،همه کشـورهای دنیا به نقـش و تاثیر اسـباببازی
در فرهنگسـازی پـی بردهانـد .اما مـا هنـوز عمـق مسـاله را درک نکردهایم.
هرجـا به نفعمان باشـد اسـباب بـازی را یـک کاالی فرهنگی میدانیـم اما حاضر نیسـتیم فعاالن
در ایـن زمینـه را از مالیـات معـاف کنیـم .مگـر نـه این کـه به کاالهـای فرهنگـی مالیـات تعلق
نمیگیـرد!؟ 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 میشـوند اما از
خـود سـوال نکردند مـا باربـی را حذف کنیـم چـه عروسـکی را میخواهیم جایگزیـن کنیم؟
در مـورد شـخصیتهای دیگـر هـم چنیـن وضعـی وجـود دارد .یـک روز اسـپایدرمن را ممنـوع
میکننـد روز دیگـر واردات آن ،اشـکالی نـدارد و مـا در ایـن میان ،میمانیـم چه کنیـم؛ آن هم در
شـرایطی که هیچ اتحادیه مسـتقلی برای واردکنندگان و فروشـگاهداران اسـباب بازی وجود ندارد.
محمدپور ،فرهنگسـازی در زمینه اسـباب بازی را ضروری دانسـت و افزود :پشـت هر عروسک که
بـه یک شـخصیت جهانی تبدیل میشـود یک دنیا فکـر و ایـده و برنامه وجود دارد و شـرکتهای
بـزرگ دنیـا بـرای آن برنامهریزی می کنند اما ما چشـم خـود را بر همـه این واقعیتها بسـته ایم
و تنها شـعار میدهیم؛ عروسـک و اسـباب بـازی ،کاالهای فرهنگی هسـتند.

اس ــباب ب ــازی
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در گفتگو با مهر عنوان شد؛

گمنامی و مجاورت شبکههای مجازی را جذاب کرده است
مدیــرکل دفتــر مطالعــات فرهنگــی ســازمان تبلیغات اســامی
گفــت :جهانــی شــدن و فنآوریهــای نــو بــر فرهنــگ
رســمی مــا تاثیــر گذاشــته و تبلــور آن در شــبکههای مجــازی
مشــهود اســت.
مهــدی کامــوس در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــه ایــن کــه
تاثیــر فنآوریهــای نــو بــر شــبکههای اجتماعــی از
ســوی دفتــر مطالعــات و رصــد کاالهــای فرهنگــی مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اشــاره و بیــان کرد:مــا نشس ـتهایی در
زمینــه آشــنایی بــا شــبکههای اجتماعــی چــون فیــس بــوک،
اینســتاگرام ،تلگــرام و پیــش از آن الیــن و وایــب داشــته ایــم.
همچنیــن بــه تجزیــه و تحلیــل تاثیــر فــن آوریهــای نــو بــر
ایــن شــبکهها پرداختیــم چراکــه ایــن نــوع فــن آوریهــا بــر
فرهنــگ رســمیما اثــر میگــذارد.
مدیــرکل دفتــر مطالعــات و رصــد کاالهــای فرهنگــی
افــزود :دو موضــوع جهانــی شــدن و فــن آوریهــای نــو بــر
فرهنــگ رســمیما تاثیــر میگــذارد و تبلــور ایــن موضــوع
در شــبکههای اجتماعــی خیلــی خــوب دیــده میشــود
چــون هــم اصــل گمنامیوجــود دارد و هــم مجــاورت .آدمهــا
بــا ایــن کــه بــه ظاهــر در کنــار هــم هســتند امــا یکدیگــر را
نمیشناســند .بــه همیــن خاطــر مهــم اســت کــه چــه افــرادی
کنــار هــم قــرار میگیرنــد.
بــه عبارتــی زمینههــا و افــراد ،مهــم تــر از تولیــد محتــوا
بــرای شــبکههای اجتماعــی هســتند؛ یعنــی مهــم اســت کــه
یــک موضــوع یــا یــک فــرد را چــه کســانی دنبــال میکننــد.
کامــوس یکــی دیگــر از کارهــای پژوهشــی دفتــر مطالعــات و
رصــد کاالهــای فرهنگــی را تحقیــق دربــاره انگیــزه بچههــا
در روی آوردن بــه بازیهــای رایانــه ای دانســت و افــزود :مــا
در زمینــه اپلیکیش ـنها ،خیلــی ورود نکــرده ایــم امــا درزمینــه
بازیهــای رایانــه ای ،پژوهشــی را انجــام داده ایــم کــه اصــا
چــرا بچههــا بــه بــازی روی میآورنــد و انگیزههاشــان

کــدام اســت؟
مــا در ایــن زمینــه فراتحلیلــی را بــر بیــش از  ۱۰۰پژوهــش
معتبــر بیــن المللــی انجــام دادیــم تــا بــه انگیــزه کــودکان و
نوجوانــان بــرای اقــدام بــه بــازی رایانــه ای و اتفاقاتــی کــه در
ذهــن آنهــا میافتــد پــی ببریــم .ایــن نویســنده و پژوهشــگر
کــودک و نوجــوان ،بررســی «دارک نــت» را یکــی دیگــر از
فعالیتهــای دفتــر مطالعــات و رصــد کاالهــای فرهنگــی
برشــمرد و گفــت« :دارک نــت» ،قســمت نادیــده فضــای نــت
اســت کــه در دنیــا بــرای مبــارزه بــا سانســور طراحــی شــده.
امــا در حــال حاضــر بــرای شــبکههای بزهــکاری و جرایــم
بســیار از اســتخدام قاتــل تــا کــودک آزاری و آزار جنســی و
مــوارد دیگــر از دارک نــت بهــره گرفتــه میشــود.
مــا در ایــن زمینــه مطالعــه و گزارشــی را بــه صــورت محرمانــه
بــرای مراکــز مربوطــه ارســال کــرده ایــم .بــه گفتــه کامــوس،
یکــی از مهمتریــن فعالیتهــای دفتــر مطالعــات و رصــد
کاالهــای فرهنگــی ،آینــده پژوهــی اســت .آنهــا از ســال

 ۲۰۱۵تــا  ۲۵را بررســی و براســاس انــواع پروتکلهــای
مطــرح شــده از ســوی شــرکتهای معتبــر فضــای ســایبری
پیــش بینــی کــرده انــد کــه هــر ســال چــه فــن آوریهایــی در
فضــای مجــازی خــود را نشــان میدهــد.
همچنیــن دیدهبانــی فضــای فرهنگــی دینــی کشــور در حــوزه
تولیــد کاالهــای فرهنگــی و تحلیــل محتــوای ایــن کاالهــا،
شناســایی آثــار و کاالهــای فرهنگــی مهم دنیــا ،مطالعــه ،رصد
و ســنجش چگونگــی تولیــد کاالهای فرهنگــی ،آینــده پژوهی
فرهنگــی بــه منظــور شــناخت فرصتهــا و تهدیدهــای پیــش
روی تولیــد کاالهــای فرهنگــی ،پیآمدســنجی تولیــد
کاالهــای فرهنگــی در کشــور ،مســالهیابی و جریانشناســی
فرهنگــی دینــی تولیــد کاالهــای فرهنگــی پیشــنهاد و تولیــد
کاالهــای الگــوی فرهنگــی دینــی و کمــک بــه تحقــق
رســالت و مأموریتهــای اصلــی ســازمان تبلیغــات اســامیدر
حــوزه نظــارت و سیاسـتگذاری تولیــد کاالهــای فرهنگــی در
کشــور از مهــم تریــن اهــداف ماســت.
مدیــرکل دفتــر مطالعــات و رصــد کاالهــای فرهنگــی ،رصــد
را بــه دو گونــه مشــاهدهگر و مداخلهگــر تقســیم کــرد و
افــزود :رصــد مــا بیشــتر از نــوع مشــاهدهگر اســت .مــا
همچنیــن بــه رصــد «آیندهنــگار» میپردازیــم کــه تفاوتــش
بــا رصــد آیندهنگــر در ایــن اســت کــه بــرای آینــده ،ســناریو
مینویســد .بــه ایــن معنــی کــه مــا براســاس اســناد باالدســتی
پیشبینــی میکنیــم کــه در دهههــای آینــده بــا چــه
وضعیتــی روبــهرو میشــویم.
بــه عبارتــی ،ابتــدا وضــع موجــود را شناســایی میکنیــم و
بعــد بــه بررســی متغیرهــای غیرقابــل کنتــرل میپردازیــم.
کامــوس بــا اشــاره بــه تغییراتــی کــه در کــودکان و نوجوانــان
بــه وجــود آمــده گفــت :اگــر دهــه ۹۰هــا را بررســی کنیــم
متوجــه تغییراتــی میشــویم کــه دارد اتفــاق میافتــد .مــا
دیگــر اطــات خــود را از رســانه ملــی نمیگیریــم.
گفتمــان رقیــب رشــد کــرده و تغییراتــی در نســل جــون و
نوجــوان بــه وجــود آمــده اســت .بــرای مثــال در دهــه  ۵۰و
 ۶۰نویســندهها از دل آمــوزش و پــرورش بیــرون آمدنــد و
کــودکان را میشــناختند امــا در دهــه  ۷۰و  ۸۰نویســندهها،
پشــت میزنشــین شــدند و نویســنده ای کــه بــا کــودکان
زندگــی نمیکنــد یــا از کــودک رســانه ای میگویــد یــا
کودکــی خــودش را مــرور میکنــد.
امــروز هــم کــه جریــان اصلــی در دســت نویســندههایی
اســت کــه بــا کــودک امــروز ســروکار ندارنــد .مدیــرکل دفتــر
مطالعــات و رصــد کاالهــای فرهنگــی بــه خروجــی ایــن
دفتــر اشــاره و بیــان کرد:دفتــر مطالعــات ،ســنجش و رصــد
محصــوالت فرهنگــی زیــر نظــر معاونت پژوهشــی و آموزشــی
ســازمان تبلیغــات اســامیبنیاد نهــاده شــده اســت؛ ایــن دفتــر
دیدهبانــی ،جریانشناســی ،تحلیــل و بررســی ارزشهــا و
فرهنــگ منبعــث از کاالهــای فرهنگــی تولیــد داخــل و خــارج
را بــا هــدف شناســایی بههنــگام جریانهــا ،آیندهپژوهــی
فرهنگــی و ارائــه راهبردهــای مواجهــه و مقابلــه هوشــمندانه با
آنهــا بــه انجــام میرســاند و مــا ســه گونــه خروجــی داریــم
کــه عمــده تریــن آن ارائه گــزارش بــه نهادهــای باالدســتی و
باالتریــن نهــاد رســمیحاکمیتی اســت.
دوم ،اگــر کســانی بــه دفتــر مراجعــه کننــد ،در صــورت
صالحدیــد مــواردی را در اختیارشــان میگذاریــم و ســوم،
انتشــار عمومیمثــل برگــزاری نشستهاســت.
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محمدعلــی شــامانی گفــت مــن فکــر
میکنــم مــا بایــد پیــش از اینکــه بخواهیــم
بدانیــم بچههــا بــه حقــوق خود آشــنا هســتند
یــا نیســتند جامعـهای کــه در آن پایبنــدی بــه
قانــون ومقــررات بهعنــوان یــک سرمشــق
علنــی وجــود نداشــته باشــد ،نمیتــوان مشــق
قانونــی کــرد.
مشــاور مدیرعامــل کانــون افــزود :بیاعتنایــی
بــه قانــون و حقــوق افــراد در ارتباطهــای
اجتماعــی بســیار مشــهود اســت کــه
قانونگریــزی از رانندگــی و قوانیــن ترافیکــی
و حرکــت در یــک خــط آغــاز میشــود
و تــا بیاحترامــی بــه حقــوق دیگــران در
بخشهــای مختلــف جامعــه ادامــه مییابــد.
شــامانی همچنیــن یــادآور شــد در جامعــه مــا
الگوهــای مناســبی وجــود نــدارد و بزرگترهــا
نیــز الگــوی مناســبی بــرای قانونمنــدی
نیســتند ضمــن اینکــه همــه میدانیــم کــه
بچههــا حــق و حقوقــی دارنــد کــه اگــر از آن
غفلــت کنیــم تبعــات آن تــا ســالها بــر جــای
خواهــد مانــد.
وی ادامــه داد :بچههــا حــق دارنــد بیاموزنــد،
لــذت ببرنــد ،از اســباببازیها اســتفاده
کننــد ،بــازی کننــد ،هــوای پــاک تنفــس کنند
و بهتریــن مدرســه را داشــته باشــند ،هــر طــور
دوســت دارنــد هنــر خــود را شــکوفا ســازند،
دســت بــه خلــق بزننــد ،تجربــه کننــد و فــردا
را بســازند امــا متاســفانه مــا بزرگترهــا در
قالبهایــی از پیــش تعییــن شــده همــه چیــز
را بــرای آنهــا برنامهریــزی میکنیــم.
شــامانی بیــان داشــت حــق کــودکان اســت
در جامعــهای بــه دور از خشــونت بــا مســیر
ایمــن زندگــی کننــد امــا شــهرهای مــا
هیــچ ســنخیتی بــا نیازهــای کــودکان نــدارد،
امکانــات ،مبلمــان و طراحــی شــهری بــه
گون ـهای اســت کــه فرصــت لــذت بــردن بــه
بچههــا نمیدهــد تــا متناســب ســن خــود
اســتفاده کننــد امــا بزرگترهــا در قالبهــای
از پیــش تعییــن شــده و بــا بیاعتنایــی کامــل

بــه بچههــا همــه چیــز را بــرای آنهــا
برنامهریــزی میکنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمــام نهادهــای
درگیــر ایــن حــوزه نیــز بــه نوعــی نقــش
خودشــان در ایجــاد فرصــت لذتبخشــی
بــرای بچههــا را دریــغ میکننــد ،ابــراز کــرد:
اگــر چــه مهمتریــن آموزشهــای اولیــه در
خانــواده شــکل میگیــرد امــا بزرگتریــن
مشــکل مــا ایــن اســت کــه تــاش
نمیکنیــم بــا بچههــا گفتوگــو کنیــم و
حرفهــای آنهــا را بشــنویم .شــامانی ادامــه
داد مــا حتــی در مدرســه ضوابــط را بــه آنهــا
دیکتــه میکنیــم و او هیــچ حــق اعتراضــی
نــدارد ،حتــی در بهینهســازی فضــای مدرســه

نیــز نقشــی نــدارد و نمیتوانــد انتخــاب کنــد
کجــا بــرود ،از چــه محلــی بازدیــد کنــد و...
حقــوق خــود را اســتیفا کنــد.
وی اضافـه کـرد :نهادهـای مسـوول نیـز
فرامـوش کردهانـد کـه اول بایـد بـه کـودکان
بپردازنـد تا فـردای جامعه سـاخته شـود و تنها
از بچههـا انتظـار داریـم بـه عنـوان بازیگـران
صحنـه حضـور پیـدا کننـد و مـا آنهـا را بـه
نمایـش بگذاریـم بـدون ایـن کـه بـه نیازها و
حقوقشـان توجـه داشـته باشـیم.
مشــاور عالــی مدیرعامــل کانــون بــا
بیاناینکــه تغییــر در سیاســتهای جناحــی
در امــر کــودکان نیــز اجتنابناپذیــر اســت،
ادامــه داد :بایــد تــاش کنیــم تکلیفمــان
را مشــخص کنیــم چــرا کــه مــا هنــوز
نمیتوانیــم در مــورد دادگاههــای اطفــال بــا
همــه مختصــات خــاص آن حــرف بزنیــم.
شــامانی همچنیــن گفــت :تمــام رفتارهــای
تربیتــی مــا هنــوز رفتارهــای بازدارنــده
اســت و اصــاح و تربیــت مــا فقــط ایــن
اســم را دارد و هیــچ رفتــار اصــاح در آن
نمیبینیــم درحالــی کــه اصــاح و تربیــت
بــا آمــوزش صــورت میگیــرد کــه الزم
اســت ســاختار نظــام آموزشــی بازنگــری
شــود و حقــوق کــودکان بــه آنهــا
شناســانده شــود.
وی گفـت تمـام نهادهـا و از جملـه کانـون
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان بایـد
تالش کننـد یکبـار دیگر حقـوق کـودکان را

بازخوانـی کنند تا بچهها بیشـتر با حقوقشـان
آشـنا شـوند چرا که کـودکان ما مانند بسـیاری
از بزرگترهـا و خانوادههـا از حقـوق خـود
آگاهـی الزم را ندارنـد.
ایـن مـدرس دانشـگاه همچنیـن یـادآور شـد
رسـانههای مـا نیـز در مـورد حقـوق کـودک
حرفـی ندارنـد چـرا که مـا ایـن موضـوع را به
حاشـیه بردهایم و خیلی جدی گرفته نمیشـود
در حالـی که کودک فهیم اسـت اما رشـد الزم
را نکـرده اسـت و واجـد تمام حقوقهاسـت که
ما نتوانسـتیم به او بشناسـانیم.
وی همچنیــن ابــراز داشــت :هفتــهی ملــی
کــودک فرصــت مغتنمــی اســت تــا تمــام
ارکان ،عناصــر و نهادهــای درگیــر بــا موضــوع
کــودک را بــه نقطــهای توجــه دهیــم کــه
بچههــا داراییهــا و ســرمایههای اصیــل
مــا هســتند و بایــد از حقوقآنهــا بــه شــدت
مراقبــت کنیــم اگــر خواســتار جامعـهای پویــا،
ســالم و بانشــاط بــرای فــردا هســتیم بایــد از
امــروز آغــاز کنیــم.
شــامانی در پایــان اضافــه کــرد :هفتـهی ملــی
فرصــت مناســبی اســت کــه بــه همــه بگوییم
چــرا کــودک مهــم اســت و وقتــی شــعار ایــن
هفتــه را «هــر کــودک نشــانی خداســت»...
انتخــاب کردیــم قصــد داشــتیم حواسهــا را
بــه ایــن نقطــه جلــب کنیــم کــه بــا موجوداتی
ســروکار داریــم کــه فرشــتههای خــدا بــر روی
زمیــن و مایــه خیــر ،برکــت ،آرامــش و حضــور
معنــوی همـهی مــا هســتند.
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در گفتگو با مهر عنوان شد؛

جایخالی
اتحادیهمستقلاسباببازی
گالیههای یک تولیدکننده در گفتگو با مهر:

حقداریمعطایتولیدنوشتافزار
ایرانیرابهلقایشببخشیم!
دبیــر شــورای نظــارت بــر اســباب بــازی گفــت :ااتحادیــه مســتقل اســباببازی
نداریــم و بخــش اســباببازیهای وارداتــی بــا خرازیهــا و اســباب بازیهــای
داخلــی بــا اتحادیــه پالســتیک 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 مهمیکه باید
بـه آن توجه شـود این اسـت که مـا در کشـور اتحادیه مسـتقل اسـباببازی نداریم
تـا پیگیر حـق و حقـوق تولیدکننـدگان حتـی فروشـندگان و واردکنندگان اسـباب
بـازی باشـد بـه ایـن معنـی کـه بخـش اسـباببازیهای وارداتـی بـا خرازیها و
اسـباب بازیهـای داخلی بـا اتحادیه پالسـتیک 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  ۴۰۰فروشــگاه اســباب بــازی در شــهر تهــران وجود
دارد ،اشــاره و بیــان کــرد :قانــون امــور صنفــی بــه ایــن مســاله اشــاره میکنــد
کــه اگــر  ۳۰۰واحــد صنفــی در یــک حــوزه فعالیــت کننــد ،بایــد اتحادیه مســتقلی
شــکل بگیــرد امــا هنــوز اســباب بــازی ،انجمــن صنفــی مســتقی نــدارد.
حتــی انجمــن خرازیهــا بخشــی را بــه طــور تخصصــی بــه واردکنندگان اســباب
بــازی اختصــاص نــداده یــا اتحادیــه پالســتیک 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 مشــکالت در حــوزه بــازار اســباببازی 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
میکننــد و اگــر اتحادیــه مســتقل اســباب بــازی شــکل بگیــرد ،تــا انــدازهای مــی
توانــد بــه کمرنــگ شــدن مشــکالت 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
اســت گفــت :شــورای نظــارت بــر اســباب بــازی ،نزدیــک بــه  ۱۹ســال اســت
کــه شــکل گرفتــه و بــه جــرات میتــوان گفــت کــه در بحــث قانونگــذاری و
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
اســامی بــه همــراه یــک کارشــناس هنــری ،وزارت صنعــت معــدن و تجــارت
(بخــش صنعــت و بازرگانــی) ،بهداشــت و درمان و آموزش پزشــکی ،دو کارشــناس
روانشــناس کــودک و فرهنگــی از علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،صداوســیما و
اتحادیــه صنــف پالســتیک و نایلــون اعضــای شــورای نظــارت بــر اســباببازی
هســتند و انتظــار مــا ایــن اســت کــه همــه ایــن وزارتخانههــا و نهادهــای
مرتبــط بــه مــا در مبــارزه بــا قاچــاق کمــک کننــد.

یـک تولیدکننـده نوشـتافزار ایرانـی -اسلامی،
اسـتفاده از ایـن نوشـتافزار را نیازمنـد فرهنگسـازی
و اسـتمرار در تولیـد انیمیشـن با کیفیت بـاال و پخش
از تلویزیـون و کاراکترسـازی دانسـت .علـی حدیدی
تولیدکننـده فعـال در حـوزه نوشـتافزارهای ایرانـی،
در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر ،نوشـت افـزار را یکی از
مهمتریـن عناصـر فرهنگسـاز دانسـت و گفـت:
مـا بایـد فرهنگسـازی را از کودکـی آغـاز کنیـم و از
آنجـا کـه اسـباب بـازی و لوازمالتحریـر ،از مهمترین
عوامـل فرهنگسـاز 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 نوشـتافزار «آزاده» بـه ضرورت
فرهنگسـازی در زمینـه اسـتفاده از نوشـتافزار
ایرانـی اشـاره و بیـان کـرد :اگـر بچههـا سـراغ
دفترهـا و مدادهـا و کولههایـی میرونـد کـه عکس
باربـی و بـاب اسـفنجی و بنتـن و مـرد عنکبوتـی
بـر آن تصویـر شـده بـه ایـن خاطـر اسـت کـه ایـن
شـخصیتها را میشناسـند و بـا آن ارتبـاط برقـرار
کردهانـد .بیـش از  ۵۰سـال از فعالیـت شـرکتی
چـون والت دیسـنی میکنـد؛ تا امـروز شـمار باالیی
کارتـون و فیلـم و داسـتان و محصـوالت جانبـی بـر
اسـاس شـخصیتهای دیسـنی خلق شـده امـا ما با
اسـطورهها و شـخصیتهای کارتونـی و غیرکارتونی
خـود چـه کردهایـم؟ بچههـای مـا تـا چـه انـدازه بـا
طرحهـا و تصویرهایـی کـه بـر نقـش افزارهـای
ایرانـی -اسلامی نقـش میبنـدد آشـنا هسـتند؟
حدیـدی بـه مشـکالتی کـه در ارتبـاط بـا انتشـار
دفاتـری بـا تصویر «جناب خـان» و یا «شکرسـتان»
پیـش آمـده بـود اشـاره و بیـان کـرد :قـرار بـود تا ۵
سـال ،شـخصیتها و برنامههـای 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 کاله قرمزی را منتشـر کردیم
اما نه جنـاب خان روی آنتـن و در برنامـه «خندوانه»
مانـد نـه کاله قرمـزی و مـا متحمـل ضـرر و زیـان
بسیار شـدیم!
ایـن تولیدکننـده نوشـت افـزار ایرانـی -اسلامی بـا
اشـاره بـه ایـن کـه تولیدکننـدگان ،رغبـت چندانـی
بـه فعالیـت در ایـن زمینـه ندارنـد گفـت :برخـی
تویدکننـدگان نوشـتافزار گالیـه دارنـد کـه کاله

قرمـزی ،جنـاب خـان و شـخصیتهای شکرسـتان،
کاراکترهـای شـناخته شـدهای 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 کردهام .مسـاله مهـم دیگر ،این
کـه هنـوز هـم کاله قرمـزی بـرای بچههـای امـروز،
شـخصیت چندان جذاب و شـناخته شـدهای نیسـت.
بیشـتر متولـدان دهـه  ۶۰و حتـی اوایـل دهـه  ۷۰با
این شـخصیت خاطره دارنـد اما همه کـودکان امروز،
مردعنکبوتـی و بـاب اسـفنجی را میشناسـند .بـه
همین خاطـر ،تولیدکنندهها حق دارند عطای نوشـت
افـزار ایرانـی اسلامی را به لقایش ببخشـند و به فکر
برگشـت سـرمایه خـود باشـند .بـه گفتـه حدیـدی،
اسـتفاده از نوشـت افـزار ایرانـی -اسلامی ،نیازمنـد
فرهنگسـازی و اسـتمرار در تولید انیمیشـن با کیفیت
بـاال و پخـش از تلویزیون اسـت.
فرهنگسـازی ،وظیفه من نیسـت؛ من ،تولیدکنندهام.
متولیـان فرهنگـی بایـد فیلـم و انیمیشـن بسـازند.
کارآکترهاشـان را معرفـی کننـد .همانگونـه کـه
کشـورهای پیشـرفته مدتهاسـت بـه ایـن نتیجـه
رسـیدهاند کـه اگـر پویانمایـی بر اسـاس شـخصیت
«بـاب اسـفنجی» سـاخته میشـود بایـد لبـاس و
نوشـتافزار و دیگـر محصـوالت مرتبـط بـا آن نیـز
وجـود داشـته باشـد چراکـه ایـن پیوسـت فرهنگـی
بـه معرفـی بیشـتر و بهتـر یـک شـخصیت کمـک
میکنـد امـا مـا تـازه بـه ایـن نتیجـه رسـیدهایم که
بایـد مجموعـهای از محصوالت فرهنگی تولید شـود
تا شـخصیتی چـون کاله قرمـزی معرفی شـده و در
ذهـن مخاطـب باقـی بماند.
مدیـر شـرکت آزاده ،نبود کپیرایـت را یکـی دیگر از
مشـکالت دانسـت و افزود :من بهعنـوان تولیدکننده،
مبلـغ هنگفتـی پرداخـت و کپیرایـت انتشـار
شـخصیتهایی چـون کاله قرمـزی و جنـاب خـان
و شکرسـتان را دریافـت میکنـم .امـا چنـد درصـد
تولیدکنندههـا میتواننـد حـق مالکیـت معنـوی این
شـخصیت شـناخته شـده را بپردازند و انحصـار تولید
نوشـتافزار براسـاس آن شـخصیتها را در اختیـار
بگیرنـد؟ از سـوی دیگـر چـون قانـون کپیرایـت
وجـود نـدارد ،افـراد دیگـری میآینـد و از تصویـر
همـان شـخصیتی اسـتفاده میکننـد کـه مـن برای
انتشـارش ،هزینـه گزافـی را پرداختهام یـا از اینترنت،
تصویر هفت کوتولـه و باب اسـفنجی و مردعنکبوتی
را دریافـت میکننـد.

اس ــباب ب ــازی
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عروسک بی بی ُکگ بازسازی شد
جشــنواره عروســکی ســرزمین مــن بــا رونمایی ســه عروســک
در اردکان یــزد از جملــه بــی بــی ُکگ زرتشــتی برگزار شــد.
میثــم پیــری اردکانــی ،مدیــر خانــه بــوم گــردی مــاه بیبــی
در ابتــدا ضمــن خوشآمدگویــی بــه مســئوالن و مــردم
شهرســتان اردکان بــه ایــده ســاخت عروســکهای بومــی
اردکان اشــاره کــرد و گفــت :بعــد از دیــدن مــوزه عروســکی
کاشــان بــه ایــده ســاخت عروســکهای اردکانــی رســیدم.
عروســکهای کــه نمــاد فرهنــگ اردکان باشــد .او ضمــن
تشــریح فرهنــگ مــردم اردکان بــه نحــوه زندگــی مــردم دو
ادیــان اســام و زرتشــت اشــاره کــرد :نکتــه مهــم در زندگــی
مــردم شــریفآباد ایــن اســت کــه مســلمانان و زردتشــتی در
کنــار هــم هســتند ،ماننــد ایــن عروسـکها کــه االن در کنــار
هــم قــرار دارنــد.
ایــن فعــال حــوزه گردشــگری و میــراث فرهنگــی
عروســکهای اردکان را ســفیر فرهنگــی اردکان دانســت.
هــادی مقیمــی ،فرمانــدار اردکان ســاخت ایــن عروســکها
را تمرکــز بــر بخــش ظریــف فرهنگــی دانســت و تصریــح
کــرد :خانــم خادمــی و مهنــدس پیــری نشــان دادهانــد کــه
کار فرهنگــی وابســته بــه ســرمایه نیســت بلکــه فکــر پویــا راه
خــودش را پیــدا میکنــد .وی عروســکها را ســفیر میــراث
فرهنگــی اردکان دانســت و خواســتار توجــه میــراث فرهنگــی
اردکان بــه ســاخت و توســعه ایــن عروســکها شــد.
مقیمــی در ادامــه ســخنان خــود بــه همزیســتی صلحآمیــز
ادیــان اســام و زرتشــتیان اشــاره کــرد و آن را مرتبــط
بــا فرهنــگ غنــی ایرانی-اســامی دانســت :ایــن امــر
نشــان میدهــد کــه چقــدر فرهنــگ مــا غنــی اســت و
متاســفانه مــا بــه دالیــل زیــادی از ایــن فرهنــگ فاصلــه
گرفتهایــم .او در ادامــه ســخنان خــود بــه پوشــش کامــل
عروســکهای زن بیبــی کک و ماهبیبــی اشــاره کــرد:
امیــدوارم کــه از طریــق پژوهــش و هنــر بتوانیــم فرهنــگ
غنــی اســامی خــود را بــه نســلهای آینــده انتقــال
بدهیــم.
مقیمــی ســخنان خــود را بــا حرفهــای امیدبخــش بــه
پایــان بــرد :اعتبــارات زیــادی بــرای میــراث فرهنگــی اردکان
قــرار دادیــم و از ســرمایهگزاران بــرای شــهر اردکان دعــوت
میکنیــم و همیــن جــا اعــام میکنــم کــه ایــن بســتر
فرهنگــی در ایــن شــهر وجــود دارد .از ســوی دیــگ منابــع
غنــی انســانی اردکان بســیار ارزشــمند و پربــار اســت ،مــا
میتوانیــم بــرای میــراث ایــن کشــور ســرمایه گــزاری کنیــم.
او حضــور اعضــای شــورای شــهر در ایــن مراســم را نویــدی
بــرای بــرای توســعه میــراث فرهنگــی اردکان دانســت .آمــن
خادمــی طــراح و ســازنده عروســکهای بومــی اردکان بــا
تشــکر از ســخنان نویدبخــش فرمانــدار اردکان ســخنان خــود
را آغــاز کــرد.
بــه گفتــه او تحقیــق ســاخت عروســکهای اردکان از ۴
مــاه پیــش شــروع شــد .تحقیقاتــی کــه براســاس تحقیــق
میدانــی بــوده اســت .ایــن طــراح عروســک در ادامــه گفــت:
عروســکهای اردکان نــه تنهــا ســفیران فرهنگــی ایــران
هســتند بلکــه آنهــا میتواننــد ســفیر فرهنگــی ایــران در تمــام
دنیــا باشــند .و در ادامــه ســخنان خــود را بــا نــام عروسـکهای
اردکانــی ادامــه داد :مهــر آب نــام اســم عروســک مــرد اردکان
اســت ،یعنــی کســی کــه بــه آب مهــر دارد .بــا توجــه بــه ازدیاد
پســوند اســم بیبــی در اردکان ،نــام عروســک زن را مــاه
بیبــی نامیدیــم و نــام عروســک زن زرتشــتی نیــز بیبــی
کگ بــود.

وی بــه رعایــت مســائل زیســت محیطــی در ســاخت ایــن
عروســکها اشــاره کــرد و گفــت :متاســفانه بــه دلیــل عــدم
رعایــت مســائل زیســت محیطــی اقلیــم مــا دچــار خشــکی
و کــم آبــی شــده؛ در همیــن راســتا اســم مــرد اردکانــی کــه
از کویرنشــینان اردکانــی بیــرون آمــده را مهــرآب گذاشــتیم
تــا عشــق ایرانیــان قدیــم بــه حفــظ و نگهــداری آب را نشــان
دهیــم؛ چــرا کــه آنهــا بــر خــاف مــا قــدر آب را میدانســتند
و آن را پنهــان میکردنــد ولــی مــا بــا مدیریــت غلــط آب را
بــه پشــت ســدها و روبــروی آفتــاب قــرار دادیــم و ســرزمین
زیبایمــان را نابــود کردیــم.
خادمــی ســخنان خــود را در مــورد پوشــش و صــورت
عروســکهای اردکان ادامــه داد و آن را حاصــل تحقیــق
کتابخانـهای و میدانــی دانســت .او در ادامــه ســخنان خــود بــه
آمادگــی انتقــال دانــش عروسکســازی بــه عالقهمنــدان ایــن
هنــر در اردکان اشــاره و اعــام کــرد :بــرای ســاخت عروســک
بــی بــی کگ زرتشــتی از دانــش عروســک ســازی دوســتان
زرتشــتی در تهــران یعنــی بانــو گردآفریــد اســتفاده کردیــم
و تجریبــات کارگاههــای عروســک ســازی ایشــان را از روی
عروســک ســاخته شــده دســت بانــوی پوپــک عظیــم پــور را
الگــوی خودمــان قــرار دادیــم.
همچنیــن لباســهای ایــن عروســک کــه عمدتــا رنــگ هــای
شــاد و ســبز بــوده را بــه کار گرفتیــم ،عــاوه بــر آن در تــن
عروســک از آویشــن اســتفاده کردیــم کــه بســیار گیــاه پــر
اهمیتــی بــرای هموطنــان زرتشــتی اســت .ایــن هنرمنــد کــه
ســابقه احیــا عروســک لیلــی لــری را نیــز در ســابقه کاری خود
دارد ،خاطرنشــان کــرد :پــروژه احیــا عروســکهای بومــی
اردکانــی و زرتشــتی هــم میتوانــد بــه معرفــی فرهنــگ
بومــی منطقــه کمــک کنــد و هــم جنبــه کارآفرینــی مــی تواند
داشــته باشــد.
نــادر پیــری ،محقــق و پژوهشــگر اردکان ســخنان خــود را
بــه بحــث جهانــی شــدن فرهنــگ اختصــاص داد .او ادامــه
داد :زمانــی کــه بحــث جهانــی شــدن پیــش مــی آیــد ،واژه
هــا مطــرح میشــود .زبــان پرچــم و لبــاس ایــن ســه عامــل
مهمــی اســت کــه باعــث میشــود هویــت ملتهــا 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.
پیــری لبــاس مــردم اردکان را ســاده و پوشــیده براســاس
فرهنگایرانی-اســامی دانســت و آن را برگرفتــه از آییــن و
دیــن مــردم اردکان خوانــد .او ســخنان خــود را بــا بومیســازی
عروســکها بــه پایــان بــرد :اگــر بتــوان عروسکســازی
را بومیســازی کــرد ،میتــوان گفــت کــه کار مهمــی در
عرصــه فرهنــگ صــورت گرفتــه اســت.
پوپــک عظیمپــور پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه کــه
نتوانســته بــود در ایــن مراســم شــرکت کنــد بــا ارســال پیــام
تصویــری خوشــحالی خــود را از احیــای عروســکهای
جدیــد بومی-ایرانــی ابــراز کــرد .وی گفــت :خوشــحالم کــه
عروســکی از فرهنــگ ایــران حیــات مییابــد .نویســنده کتــاب
دایرهالعمــارف عروســکی در ادامــه افــزود :عروســکها در
باورهــای خــود کارکردهــای خــاص خودشــان را دارنــد .بــی
بــی کگ در نــزد مــردم تقــدس داشــته و در ســفرههای نــذری
بیبــی شــنبه گذاشــته میشــده و در بــاور مــردم مقــدس
بــوده اســت.
او در پایــان ســخنان خــود گفــت :عروســک در ســه دوره
تولــد ،زندگــی و مــرگ انســان حضــوری مــداوم داشــته اســت.
عروســکها بســیار نجیــب ،معصــوم و بســیار زیبــا هســتند.
ایــن برنامــه بــا رونمایــی ســه عروســک ماهبیبــی ،بیبــی
کگ و مهــرآب بــه پایــان رســید و عروســکهای اردکان و
زرتشــتی مــورد تاییــد اهالــی قدیمــی شــهر اردکان و مدیــران
سیاســی و فرهنگــی قــرار گرفتنــد.
جشــنواره عروســکی ســرزمین مــن در اردکان بــا حضــور
هــادی مقیمــی (فرمانــدار اردکان) ،محمدرضا نصیــری (معاون
ســازمان میــراث فرهنگــی یــزد) ،مجتبــی خالصــی (بخشــدار
خرانــق) ،علــی زمانیــان (رئیــس اداره ارشــاد) ،اعضای شــورای
شــهر اردکان ،محســن میرجانی(رئیــس پژوهشــگاه ســازمان
میــراث) ،حمیــد مشــتاقیان (رئیــس اداره میــراث اردکان) و
بســیار از عالقــه منــدان فرهنگــی و اصحــاب رســانه در خانــه
بومگــردی مــاه بــی بــی برگــزار شــد.

