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سامانه اسناد و كتابخانه ديجيتال در دسترس عموم قرار گرفت
سامانه اس�ناد و كتابخانه ديجيتال سازمان اس�ناد و كتابخانه ملي، 
پس از برطرف ش�دن مش�كالت دوباره در اختيار عموم قرار گرفت. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و كتابخانه ملي، 
اين سامانه كه چندي پیش به داليل فني از دسترس عموم خارج شده بود، 
شامل كلیه نسخ خطي موجود در كتابخانه)35 هزار و 205 نسخه(، بیش 
از 46هزار قطعه عكس، بیش از هزار و 600نس��خه كتاب چاپ سنگي، 

بیش از 7هزار اعالمیه، بی��ش از هزار و 800 عن��وان كتاب چاپي، بیش 
از 7هزار عنوان روزنامه و نزديك به 500 س��ند اس��ت. همچنین سامانه 
پايان نامه هاي دانشگاهي شامل 207 هزار پايان نامه نیز از روز جمعه در 

دسترس عموم قرار گرفت. 
يكسان سازي اين دو س��امانه اولويت بعدي اين س��ازمان خواهد بود كه 

به زودي انجام مي شود.

   محمدصادقي
معاون س�يما مي گويد در هفته هاي اخير ديدار و جلسات 
فش�رده اي با نمايندگان مجلس براي رفع مش�كل سريال 
»س�رزمين كهن« س�اخته كمال تبريزي داش�ته اس�ت. 
سرزمین كهن از معدود تولیدات تلويزيوني است كه پخش آن به 
دلیل اعتراضات قومیتي متوقف شد و حتي معترضان به سريال 

در برخي از شهر ها دست به اعتراضات خیاباني زدند. 
سرزمین كهن عنوان پروژه اي تلويزيوني اس��ت كه در سه فاز 
تعريف شده بود اما در زمان پخش اولین فاز آن به خاطر ديالوگي 
در يكي از قسمت هاي اولیه سريال، اعتراض هايی را در شهر هاي 
بختیاري نشین در پي داشت؛ اعتراضاتي كه باعث شد عزت اهلل 
ضرغامي، رئیس وقت س��ازمان صداوسیما به منطقه بختیاري 
س��فر كند و با مردم آن منطقه ديدار رو به رو و چهره به چهره 
داشته باش��د تا اعتراضات را كنترل و فروكش كند. حال بعد از 
چند س��ال از آن زمان، دوباره بحث سريال س��رزمین كهن به 

میان آمده است. مرتضي میرباقري، معاون سیما درباره آخرين 
وضعیت اين سريال مي گويد: نظراتي نسبت به اين سريال وجود 
داشت و نقدهايي وارد شد كه براي رفع آنها دوستان بختیاري ما، 

نمايندگاني تعیین كردند و با آنها جلساتي را برگزار كرديم. 
وي مي افزايد: مي توان گفت ما طي دو تا س��ه هفته گذش��ته 
چندين جلسه ۱0 ساعته با نمايندگاني از قوم بختیاري برگزار و 
تمام نكات مورد نظر را دريافت و موارد را اعمال كرديم و اكنون 
امیدواريم در اين فرآيند بعد از اينكه همه مسائل مرتفع شد اين 
سريال فاخر را پخش كنیم. میرباقري درباره زمان پخش سريال 
»سرزمین كهن« نیز مي گويد: حتي بخش هايي از سريال هم 
براي اين افراد نمايش داده شد و امیدوارم توافق نهايي به انجام 

برسد تا تكلیف پخش اين سريال نیز مشخص شود. 
»سرزمین كهن« از جمله پروژه هاي فاخر تلويزيوني تعريف شده و 
صداوسیما مجدانه به دنبال ساخت فازهاي دوم و سوم اين سريال 
است. با وجود اين هنوز گرهي كه بر پخش اين سريال خورده باز 
نشده است. از سخنان معاون س��یما چنین برداشت مي شود كه 
ايراداتي كه به س��ريال سرزمین كهن گرفته ش��ده بايد وسیع تر 
از اعتراضات اولیه به يك ديالوگ چند كلمه اي در يك قسمت از 
سريال باشد. اين نخستین بار در نوع خودش است كه صداوسیما 
براي حل مشكل يك سريال به سراغ مجلس مي رود و از نمايندگان 
مجلس براي رفع آن كمك مي خواهد. مسلماً تلويزيون براي فصل 
پايیز به دنبال پخش مجموعه هاي تلويزيوني جديدي خواهد بود 
و روشن شدن تكلیف »سرزمین كهن« مي تواند اين سريال را به 

بخت اول تلويزيون در شب هاي پايیز تبديل كند.

رايزني معاون سيما با مجلس براي يك سريال 
 به دنبال باز كردن گره »سرزمين كهن« در بهارستان

استراتژي غلط كمك به ساخت سالن هاي سينما 
پرديس ها آينده سينما را مي سازند

    جواد محرمي
 كنار گذاش�تن صالح�ي امي�ري از وزارت 
ارش�اد و معرف�ي س�يدعباس صالح�ي 
به عنوان گزين�ه وزارت ارش�اد به مجلس 
ب�راي رأي اعتم�اد گمان�ه زني ه�ا را براي 
جايگزيني محمد حيدري�ان با فرد ديگري 
در س�ازمان س�ينمايي افزايش داده است. 
انتظار مي رود س��یدعباس صالحي در صورت 
گرفت��ن رأی اعتماد از مجلس ب��ه گزينه هاي 
كارآمدتري براي رياست س��ازمان سینمايي 
فكر كند و با وسواس و تدبر بیشتري دست به 
انتخاب بزند، چرا كه به قدر كافي در سینماي 
ايران طي سال هاي اخیر فرصت سوزي شده و 

زمان از دست رفته است.
 سینماي ايران همچنان بدون راهبرد و ايده 
مركزي مش��خصي به راه خود ادامه مي دهد 
و سیاس��تگذاري ها بیش از اينكه منطبق بر 
رهیافت هاي ش��فاف و اصولي باشند باري به 
هر جه��ت پیش مي روند و طبیعي اس��ت كه 
از دل رويكردهاي ب��دون برنامه ريزي كالن 
و افق مش��خص دس��تاوردهاي تحول زا نیز 

بیرون نمي آيد. 
به نظر مي رسد انتخاب فرد اصلح براي اداره امور 
سینمايي كشور بايد برخالف گذشته با كمرنگ 
تر كردن نگاه هاي سیاس��ي به سرانجام برسد. 
س��ینما به مديري احتیاج دارد كه بیش از نگاه 
سیاسي با رويكرد ملي اين حوزه را مديريت كند؛ 
فردي كه بیش از منافع حزبي و گروهي آن هم از 
نوع سیاسي، منافع عمومي و ملي را در نظر بگیرد 

و افق راه را با دورنگري بیشتري ترسیم كند. 
    فرهنگ به جاي سياست

از اين منظر اداره امور سینمايي به فردي نیازمند 
است كه عالوه بر ش��ناخت اقتضائات مختلف 
كشور در عرصه هاي گوناگون براي انطباق دادن 
محتواي آثار با اهداف كالن، در مديريت سینما 

به روز بوده و در س��ال هاي اخیر در بطن و متن 
فعالیت هاي اين حوزه فعال بوده باشد. 

سیاس��ت زدگي آف��ت بزرگ��ي در اداره امور 
فرهنگي محس��وب مي ش��ود؛ آفتي كه مدير 
سابق سازمان س��ینمايي تا حد زيادي از بابت 
آن به سینماي كشور لطمه زد و در پايان كار 
نیز مأموريت اداره ستاد انتخاباتي براي متقاعد 
كردن س��ینماگران جهت حمايت سیاس��ي 
از يك جناح به او واگذار ش��د. الزم اس��ت كه 
س��ازمان س��ینمايي به مديري جوان تر، ايده 
پردازتر و كنش مند تر سپرده شود، مديراني 
چون محمدمهدي حیدريان پیش از اين توان و 
ايده و فكر خود را ارائه داده اند و گمان نمي رود 
كه بتوانند حرفي نو و عملي بديع از خود بروز 
دهند. سینماي ايران اين روزها با افزايش سالن 
ها در نقاط مختلف كشور به واسطه مشاركت 
بخش خصوصي نیازمند مديري است كه براي 
صنعتي شدن اين هنر برنامه مدون و راهگشا 

داشته باشد. 
صنعتي شدن سینماي ايران در اين دوران كه 
گرايش خاصي به س��وي س��ینماي تجاري در 
میان فیلمسازان داخلي ديده مي شود و بیش از 
همه ژانر ساده و كم خرج كمدي آن هم از نوع 
نازلش دستمايه كار قرار مي گیرد، نیازمند تزريق 
فكر و برنامه اي تازه جهت سمت و سو دادن به 

محتواي آثار است. 
    غلبه جوهر فرهنگي بر سياسي

سینما هنري عامه پسند اس��ت و با توده هاي 
مردم نسبتي مس��تقیم دارد و بدون تماشاگر 
نمي تواند صنعتي ش��ود، سینما هنر مخاطب 
خاص نیس��ت، گرچه تولید در آن احتیاج به 
سرمايه گذاري و هزينه زياد دارد و در سیر به 
سمت صنعتي شدن اگر مديراني اليق، براي 
اخالقي كردن و دمیدن روح معنويت در سینما 
برنامه ريزي دقیق و اصولي نكنند، اين هنر به 

بیراهه خواهد رفت. 
شايد عده اي باش��ند كه با ورود به عالم سینما 
از اين هنر صرفاً توقع س��وداگري و كسب سود 
دارند و از دل اين موضوع دوست داشته باشند 
منزلتي اجتماعي هم براي خود دست و پا كنند 
اما اگر مديران كارآمد و دلس��وز به سرمايه هاي 
خصوصي سمت و سوي مشخص ندهند و اين 
حوزه صرفاً به دست نامرئي سرمايه سپرده شود 
و ذائقه مخاطب به حال خود رها شود، در عرصه 
فرهنگ و هنر شاهد رشد و تقويت در مفاهیم و 
معاني نخواهیم بود و سینما نمي تواند كاركردي 

به سود فرهنگ ارائه كند. 
ش��اخصه مهم ديگري كه بايد مدير سازمان 
سینمايي وزارت ارش��اد از آن برخوردار باشد 
توان برق��راري ارتباط با بدنه و اهالي س��ینما 
به نحو احس��ن اس��ت. اين مس��ئله نیازمند 
اين اس��ت كه فرد موردنظر ش��خصاً فعالیتي 
مستمر در سینماي كشور داشته باشد و سابقه 
كاري او نیز نش��ان از توانمن��دي در تعامل با 
سینماگران داشته باشد.  بنابراين سكانداري 
سازمان سینمايي در اين برهه امري خطیر و 

سرنوشت ساز محسوب مي شود. 
مديري كه جوه��ر فرهنگي او بی��ش از جوهر 
سیاسي اش باش��د، س��ینماگران او را به عنوان 
مديري سینمايي بشناسند، از نیروي جواني بهره 
مند باشد و از همه مهم تر فهم درست و دقیقي از 
نیازها و اقتضائات سینماي منطبق با منافع ملي 
داشته باشد، گوهري است كه وزير ارشاد دولت 

دوازدهم الزم است به كشف آن نائل آيد. 
س��ینماي ايران نیازمند پرهیز از رويكردهاي 
مبتني بر رشد سینماي جشنواره اي و اتخاذ نگاه 
به درون اس��ت. مدير جديد سازمان سینمايي 
بايد براي صنعتي كردن س��ینماي كش��ور راه 
سینماي جش��نواره اي در كش��ور را به سمت 

سینماي مردمي تغییر دهد. 
الزم است كه س��ینماگر ايراني به جاي جوايز 
خارجي به پول بلیت مردم كش��ور خود چشم 
بدوزد و جايزه جشنواره هاي خارجي براي او از 
اهمیتي اولیه برخوردار نباشد. فیلمساز ايراني 
بايد به اين رشد برسد كه جايزه اصلي را بايد از 
دست مردم كشور خود دريافت كند و اقبال ملي 
به فیلم او از هر جايزه ديگري ارزشمندتر است. 

اين گرايش در سینما احتیاج به سیاستگذاري 
و نگاه تحول خواه يك مدير كارآمد و توانا دارد 
تا راه س��ینماي منطبق با منافع ملي را هموار 
كند و بستري براي س��ینماگران بسازد كه در 
آن دست به تولیداتي بزنند كه مخاطب انبوه را 
با سینماي ايران آشتي بدهند. براي نیل به اين 
مقصود وزير ارشاد دولت دوازدهم بايد انتخابي 

هوشمندانه و سرنوشت ساز را رقم بزند.

 نگاه »جوان« به انتخاب سرنوشت ساز 
پيش روي وزير ارشاد دولت دوازدهم درباره سينما 

چه كسي بايد پشت سكان سينما بنشيند

 تجربه كتابفروشی 
شهيد محسن حججي در نجف آباد 

 شهید محسن حججي، كه به دست گروهك داعش به شهادت 
رس��ید، پیش از اين در عرصه نش��ر و كتاب فعال بود، تجربه 
همكاري با مؤسسه نشر شهید كاظمي )ناشر برگزيده نمايشگاه 
كتاب امسال( و كتابش��هر ايران وابسته به س��ازمان تبلیغات 
اسالمي از جمله فعالیت هاي فرهنگي در كارنامه زندگي با عزت 

اين شهید واالمقام است. 
شهید حججي سال ها در كتابش��هر نجف آباد اصفهان به كار 
فروش كتاب اشتغال داشت. اين كتابشهر در مدت فعالیت خود 
يكي از مراكز فرهنگي مؤثر در شهر نجف آباد و استان اصفهان 
محس��وب مي ش��د كه جريان فرهنگي تأثیرگذاري در عرصه 
نشر و كتابفروشي پايه ريزي كرد. سنت حسنه تبلیغ كتاب در 
تريبون هاي نماز جمعه كه امروز به يك سنت پايدار در برخي 
از نماز جمعه هاي كشور تبديل ش��ده، براي اولین بار به همت 
حمید خلیلي، مدير سابق كتابشهر نجف آباد و رئیس انتشارات 

شهید كاظمي و شهید حججي در كشور شروع شد. 
براي اولین بار در يك برنامه مس��تمر و حس��اب شده، معرفي 
كتاب به تريبون نم��از جمعه راه يافت. اي��ن حركت فرهنگي 
مرهون همكاري كتابشهر نجف آباد و امام جمعه شهر نجف آباد 
بود كه با استقبال خوب نمازگزاران و رسانه ها روبه رو شد. البته 
جريان س��ازي اين مركز به اين سنت حس��نه  محدود نماند و 
برنامه هاي مختلفي براي آش��تي مردم با كتاب شروع شد كه 
يك مورد ديگر آن نیز انتخاب دانش آموزان به عنوان سفیران 

فرهنگي كتابشهر در شهرستان نجف آباد بود. 
كتابشهر نجف آباد براي اولین بار كتاب را نه از طريق كتابفروشان 
و به صورت غیرمس��تقیم بلكه از طريق خ��ود دانش آموزان به 
مدارس شهر نجف آباد برد. برخي از دانش آموزان ممتاز نجف آباد، 
به عنوان سفیران فرهنگي در مدارس اين شهر انتخاب شدند، 
حتي برخ��ي از دانش آموزان ب��ه دلیل انس با كت��اب در مدت 
همكاري خود با كتابشهر، خود دست به قلم شدند و كتاب هايي 
تألیف كردند كه به همت نش��ر ش��هید كاظم��ي و با همكاري 
كتابش��هر ايران منتش��ر ش��د. در اغلب فعالیت هاي كتابشهر 

نجف آباد شهید حججي حضوري درخشان و فعال داشت. 
اين ش��هید واالمقام همچنین نقشي اساس��ي در شكل گیري 
مؤسسه و نشر شهید كاظمي داشت و همواره در كنار خلیلي، 
مدير اين مؤسس��ه و مدي��ر پیش��ین كتابش��هر نجف آباد به 
نقش آفريني در فعالیت هاي فرهنگي مي پرداخت. اين مؤسسه      
هم اكنون يكي از فعال ترين مراكز فرهنگي كشور است كه در 
ترويج فرهنگ دفاع مقدس و انقالب حركتي نوآورانه و پیش رو 

را در كشور آغاز كرده است. 
اين مؤسسه چند سالي است كه برخالف برخي از ناشران حوزه 
دفاع مقدس كه با بودجه دولتي كتبي منتشر كرده اند، با اتكا به 
همت و بودجه گروهي عالقه مند به فرهنگ دفاع مقدس و انقالب 
اسالمي، به انتشار كتبي همت گماشته كه با استقبال چشمگیر 
عالقه مندان كتاب روبه رو شده و حتي ركورد فروش باالي كتاب 
در كشور را كسب كرده اس��ت، يك نمونه از اين كتاب  ها كتاب 
»مالصالح« است كه با فروش ۱0 هزار نسخه اي در تیرماه، ركورد 
بیشترين فروش كتاب را ثبت كرد. كتاب مالصالح شامل خاطرات 
آزاده مالصالح قاري، مترجم اسراي ايراني در اردوگاه  هاي عراق 
به روايت رضیه غبیش��ي است كه ارديبهش��ت امسال با حضور 
هنرمنداني از جمله رخشان بني اعتماد و پرويز پرستويي رونمايي 
شد. بي شك كتابشهر نجف آباد كه در دوره فعالیت خود يكي از 
مراكز فروش محصوالت فرهنگي زبانزد بود، تجربه موفق خود را 
مرهون ايثار، فداكاري و همت واالي ش��هید سرافراز حججي و 
كارگزار اين كتابشهر است. همچنین كتابشهر ايران اين دوره ولو 
كوتاه همكاري با شهید واالمقام حججي را درخشان ترين دوره 

در كارنامه فعالیت هاي خود قلمداد مي كند.  
------------------------------------------------

 واكنش تهيه كننده سينما
به ترانه عليدوستي 

مس�عود رداي�ي، 
ه  تهي�ه كنن���د
فيلم هاي سينمايي     
»س�ه بي�گانه« و 
»م�االري��ا« ب�ه 
حم�اي�ت ت�رانه 
عليدوس�تي از دو بازيك�ن فوتب�ال، واكنش نش�ان داد. 
بعد از حمايت ترانه علیدوس��تي از مسعود ش��جاعي و احسان 
حاج صفي، مس��عود ردايي، تهیه كنن��ده فیلم»س��ه بیگانه« و 
»ماالريا« به صحبت هاي اين بازيگر واكنش نشان داد. كانال سینما 
آورده: ردايي در پاسخ به اين بازيگر نوشته: »قهرمانان ملي ما امثال 
شهید حججي هستند، خانم بازيگري كه شجاعي و حاج صفي را 
قهرمان ملي قلمداد مي كني، قهرمان ملي ما شهداي ما هستند.« 
پس از آنكه از س��وي مقامات عالي رتبه وزارت ورزش اعالم شد 
شجاعي و حاج صفي بابت به میدان رفتن مقابل باشگاهي از رژيم 
صهیونیستي بايد از حضور در تیم ملي محروم شوند، چهره هاي 
مختلف در ايران از جمله ترانه علیدوستي و مهناز افشار، دو ستاره 

مطرح سینما به حمايت از اين بازيكنان پرداختند.

    دریچه

 شبكه قرآن و معارف سيما
براي نوجوانان برنامه مي سازد

س�ري جديد برنام�ه »نيمرخ« 
ب�ا رويك�رد قرآن�ي روي آنتن 
ش�بكه ق�رآن و معارف س�يما 
ع�الق�ه من�دان  و  م�ي رود 
م�ي توانند ش�نبه تا پنج شنبه 
ساعت ۱5: ۱6 بيننده آن باشند. 
»نیمرخ« ويژه برنامه اي است كه 
براي مخاطب نوجوان تهیه و تولید 

شده و قرار است از آنتن شبكه قرآن و معارف سیما پخش شود. اين برنامه كه با ساختار 
نمايشي جلوي دوربین رفته در دو گروه دختران و پسران تولید مي شود و موضوعاتي از 
جمله نحوه برخورد و استفاده از فناوری  هاي جديد را به عنوان محور موضوعي خود قرار 
داده است. ضمن آنكه با توجه به تخصصي بودن شبكه قرآن و معارف سیما، رويكرد قرآني 

برنامه »نیمرخ« از مختصات اصلي اين آن است. 
نويسندگي »نیمرخ« را لیلي عاج و طناز مظفري بر عهده دارند و تهیه كننده و كارگردان 
آن كلهر است. همچنین بخش پس��ران با اجرای محمد شاداني، بهزاد رحماني، مهدي 
عطاران و مهران ضیغمي و بخش دختران با اجراي حنانه احدي، طناز دهقان و عرفانه 

سراي سرور جلوي دوربین مي رود. 
»نیمرخ« كاري است از گروه كودك و نوجوان ش��بكه قرآن و معارف سیما كه روزهاي 

شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۱5: ۱6 به مدت 45 دقیقه از اين شبكه پخش مي شود. 
عالقه مندان مي توانند فايل هاي تصويري اين برنامه را از وب سايت شبكه قرآن و معارف 

سیما به آدرس www. qurantv. ir دريافت كنند.

   هادي عسگري
عض�و كميس�يون فرهنگ�ي مجل�س خواس�تار كم�ك 
دول�ت ب�ه س�اخت س�الن هاي س�ينمايي ش�ده، اي�ن 
در حالي اس�ت كه س�ينماهاي تك س�النه ديگ�ر توجيه 
اقتص�ادي ندارن�د و در ع�وض ذائق�ه جامعه به اس�تفاده 
از پرديس ه�اي س�ينمايي تماي�ل پي�دا ك�رده اس�ت. 
 اتخاذ استراتژي غلط در حمايت از سینما مي تواند آينده اقتصاد 
نیم بند و وابسته به دولت سینماي ايران را با مخاطره اي جدي 
روبه رو كند. توسعه زيرساخت هاي سینمايي با توجه به نیاز هاي 
جامعه و آينده نگري مي تواند به حض��ور بیش از پیش بخش 
خصوصي در سرمايه گذاري در سینما منجر شود. نمود عیني 
آنچه در ذهن سرمايه گذاران بخش عمومي و خصوصي ديده 
مي شود اين است كه به جاي توسعه و ساخت سینماهاي يك 
تا دو سالنه، ساخت پرديس هاي سینمايي با كاركرد چندجانبه 

تجاري و فرهنگي مورد توجه قرار گیرد. 
س��اخت چند پرديس مجهز س��ینمايي در تهران و شهرهاي 
بزرگ كشور با سرمايه گذاري بخش غیردولتي، فرهنگ ساخت 
سینما را متحول كرده و ديگر كس��ي به دنبال ساخت سینما 
به معناي قديمي آن نیست. در اين ش��رايط پیشنهاد يكي از 
نمايندگان عضو كمیسیون فرهنگي مجلس    تعجب آور است. 
احمد مازني كه شايد در بیان نظرش درباره ساخت سینما دچار 
اشتباه در بیان شده، خواستار كمك دولت براي ساخت سالن 
سینما شده است. وي در مصاحبه اي مي گويد: با توجه به اينكه 
ساخت س��الن هاي سینمايي بس��یار هزينه بردار است، بخش 

خصوصي رغبت چنداني براي ورود به آن نش��ان نمي دهد، به 
همین دلیل دولت بايد تا زمان بهبود اوضاع اقتصادي، همچنان 
به ساخت سالن سینمايي بودجه اختصاص دهد يا آنكه با ارائه 
تسهیالت و امكانات ويژه اي به عالقه مندان مردمي، انگیزه آنها 
را براي س��رمايه گذاري در كارهاي فرهنگي افزايش دهد. اين 
درخواست در حالي بیان مي شود كه مجید مسچي، مديرعامل 
مؤسسه سینماش��هر كه وظیفه تجهیز و توسعه سینما ها را بر 
عهده دارد، در اظهاراتي بیان داشته است: ما ديگر ساخت سالن 
سینما از س��وی دولت نخواهیم داش��ت ولي بخش خصوصی 
نهضت سالن س��ازي را ادامه مي دهد. مس��چي درباره تمايل 
بخش خصوصي به ساخت س��ینما مي گويد: چند سال پیش 
صاحبان سرمايه عالقه اي به تأس��یس سینما در مجتمع هاي 
تجاري نداشتند ولي امروز به جايي رسیده ايم كه آنها خودشان 
درخواست مي دهند كه در مجتمع هاي شان سالن سینما باشد 

و معتقدند سینما به بخش تجاري هم رونق مي بخشد.

سينما و تلويزيون هر كدام راه خود را براي رده بندي مخاطبان شان مي روند

بازي تبليغاتي با مسئله اي به نام رده بندي سني فيلم
    محمدصادق عابديني

به  رغم تكذيب مديران سازمان سینمايي، هنوز هم عنوان 
رده بندي سني به عنوان حربه اي تبلیغاتي براي فیلم هاي 
سینمايي اس��تفاده مي ش��ود. رده بندي س��ني مانند واژه 
»تحريم« وس��یله اي ش��ده تا مردم براي ديدن يك فیلم 
س��ینمايي تحريك ش��ده و به س��ینما بیاين��د. اين روش 
غیراخالقي و سوءاس��تفاده از موضوع مهم رده بندي سني 
فیلم ها در حالي در ايران رواج دارد كه رده بندي س��ني در 
ديگر كشورها به خصوص در اياالت متحده به عنوان قانون 

پذيرفته شده است. 
۱0 آبان ۱347 بود كه انجمن فیلم امريكا شروع به رده بندي 
سني فیلم هاي سینمايي كرد. كمپاني هاي بزرگ فیلمسازي 
در هالیوود فیلم هايش��ان را براي تعیین رده بندي س��ني 
بینندگان در اختیار اين انجمن قرار دادند و رس��ما عنوان 
MPAA rating ب��ه وجود آمد. انجمن فیل��م امريكا، در 
بررس��ي رده بندي فیلم ها به چند موضوع اهمیت مي دهد. 
ابتدا »خش��ونت« كه هر چه میزان خش��ونت در يك فیلم 
زيادتر باشد رده بندي سني تماشاگران باالتر مي رود. دومین 
موضوع مصرف الكل، مواد مخدر و سیگار است؛ موضوعي كه 
در سینماي ايران به وفور از آن براي جذاب تر شدن نماها، 
انتقال حس درماندگي يا خشم و حتي نشانه اي از جنتلمن 
ب��ودن كاراكتر ها اس��تفاده مي ش��ود. MPAAبرهنگي و 
محتواي جنسي را نیز در فیلم ها بررسي مي كند و آثاري كه 
داراي چنین صحنه هايي باشد در رده فیلم هاي بزرگسال قرار 
مي گیرد. اما يكي از اخالقي ترين مواردي كه از سوي انجمن 
فیلم امريكا بررسي مي شود، زبان و ديالوگ هاي فیلم ها است. 
به كاربردن هر واژه اي كه از آن به معناي توهین و ناسزا تلقي 

شود موجب رده بندي است.
 MPAA در س��ايت مرج��ع IMDB م��واردي را مانند 
رده بندي س��ني فیلم و مواردي كه بايد والدين نس��بت به 
آن توجه داشته باش��ند، اطالع مي دهد. در ايران متأسفانه 
نه س��ايت مرجع س��ینمايي مانن��د IMDB داري��م و نه 
در حالي كه نزديك به نیم قرن اس��ت در اي��االت متحده 
رده بندي سني فیلم ها رعايت مي شود، توانسته ايم سیستم 
مشابهی را بر اساس الگوهاي فرهنگي داخلي بومي سازي 
كنیم. حتي تالش نشده كه همان مواردي كه در فیلم هاي 
هالیوودي براي رده بندي م��ورد توجه قرار مي گیرد نیز در 

ايران استفاده شود. 
علت اصلي رده بندي سني تماشاگران فیلم هاي سینمايي 
اين اس��ت كه مخاطبان در س��نین مختل��ف دريافت هاي 

متفاوتي از آنچه در فیلم مي بینند خواهند داشت. تماشاي 
برخي صحنه هاي يك فیلم ش��ايد در ذهن ك��ودك اثري 
مخرب بگذارد و لزوماً آن صحنه تصوير از برهنگي نیس��ت 
حتي بیان يك جمله يا تكیه كالمي خ��اص كه براي ذهن 
كودك قابل فهم و تمییز نیس��ت مي تواند اثر منفي خود را 

در تربیت وي بگذارد. 
تلويزيون تالش كرده است مشكل رده بندي سني برنامه هاي 
تلويزيون��ي را از طري��ق ايجاد ش��بكه هاي تخصصي براي 
گروه هاي سني از نونهال گرفته تا كودك و نوجوان تا حدي 
مرتفع كند و بحث رده بندي سني برنامه هاي تلويزيوني در 
معاونت سیما در حال پیگیري اس��ت. به عبارتي تلويزيون 
در يك رده بندي مخاطبانش را از زير هفت س��ال، هفت تا 
۱2 سال، ۱2 تا ۱8 سال و ۱8 س��ال به باال رده بندي كرده 
اس��ت. با اينكه گاهي ديده مي ش��ود در برخي برنامه هاي 
تلويزيوني عنوان -۱4 ديده مي شود ولي بر اساس آنچه در 
تقسیم بندي شبكه ها ديده مي شود، رده بندي سني تقريباً 

به آنچه در MPAA انجام مي شود، نزديك است. 
در مقابل اين رده بندي، وزارت ارش��اد و معاونت سینمايي 
كه از صدور پروانه ساخت تا صدور پروانه نمايش را بر عهده 
دارد و بر اكران فیلم ها نظارت مي كند، هنوز نتوانسته است 
رده بندي مشخصي را براي رده بندي سني بینندگان فیلم ها 

ارائه دهد. 
همین موضوع باعث شده همه فیلم ها مخاطب عام محاسبه 
شده و فیلمي كه در آن از حجم بااليي الفاظ ركیك به عنوان 
تكیه كالم بازيگر نقش اصلي استفاده ش��ده بتواند در رده 
دومین فیلم پرفروش تاريخ سینما جاي گیرد! هر وقت نیز 
صحبت از رده بندي س��ني يك فیلم به میان آمده، از آن به 
عنوان حربه اي تبلیغاتي استفاده ش��ده تا با تحريك حس 
كنجكاوي مخاطب زمینه افزايش بیننده را فراهم آورد، يعني 

اتفاقي دقیقاً در جهت عكس روح رده بندي فیلم ها!

أَْولَی النَّ�اِس بِالَْعْف�ِو أَْقَدُرُهْم 

َعَلی الُْعُقوبَِه.

سزاوار ترين مردم به عفو كردن، 

تواناترينش��ان به هن��گام كیفر 

دادن است.

به مناسبت 2۱ مرداد روز حمايت از صنايع كوچك

    سیما


