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مجيد مجيدي:

همه فيلم هاي جشنواره اي قابل دفاع نيستند
دارد  وج�ود  جش�نواره  ه�زار  چندي�ن  اينك�ه  اول 
چق�در  جش�نواره ها  اي�ن  دي�د  باي�د  اينك�ه  دوم  و 
اعتب�ار دارن�د، چق�در مهمن�د و چق�در تأثيرگذارن�د. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي فرهنگستان هنر مجید 
مجیدي، رئیس گروه تخصصي سینماي فرهنگستان هنر با بیان اين 
مطلب در نخستین نشست از جلسات ديپلماسي و هنرها با محوريت 
سینماي ايران در عرصه بین الملل گفت: راجع به حضور سینماي 
ايران در خارج از كشور حرف و حديث هاي بسیاري بوده و است. شايد 
يكي از داليلش هم اين باشد كه به شكلي درست به آن نگاه نشده و 
اگر هم شده، بیشتر به جنبه هاي سیاسي آن توجه شده است. من 
ايده پردازي فیلم هايم را از فضايي كه با مخاطبم روبه رو مي ش��وم، 
مي گیرم. خاطرم هس��ت خانم »سوزان س��انتاگ« وقتي كه فیلم 
»بچه هاي آسمان« را در جشنواره نیويورك ديد، در مقاله اي نوشت: 
»من در برابر اين فرهنگ كه حاضر نیست، در عیِن نداري، به اندازه 
حبه قندي كه متعلق به خودش نیست به حقوق ديگران تعرض كند، 

سر تعظیم فرود مي آورم و اين چه فرهنگ باُشكوهي است!«
وي به معتبر بودن جش��نواره ها نیز اش��اره كرد و توضیح داد: همه 
فیلم های ما كه در جشنواره هاي خارجي اكران مي شوند قابل  دفاع 
نیستند. اول اينكه چندين هزار جش��نواره وجود دارد و دوم اينكه 
بايد ديد اين جشنواره ها چقدر اعتبار دارند، چقدر مهمند و چقدر 
تأثیرگذارند. اين يك بحث اس��ت و حضور جهاني يك بحث ديگر. 
حضور جهاني به اين معني است كه يك فیلم با مخاطباني گوناگون 
در جهان ارتباط برقرار كند، اين حضور صرفاً در جشنواره ها نیست، 
مي تواند در دانشگاه ها و مراكز فرهنگي ديده شود و مؤثر باشد. اين 

بحث خیلي مهم است و به نظر من مدت هاست دچار غفلت هايي در 
سیاستگذاري هاي فرهنگي اينچنیني شده ايم. 

رائد فريدزاده، عضو هیئت علمي دانشگاه شهید بهشتي نیز در اين 
میزگرد گفت: وقتي بخواهیم هنر و سینما را ابزاري براي قدرت 
نرم بدانیم، در اصل، گرفتار حلقه اي از مفاهیم از پیش تعیین شده 
مي ش��ويم، يعني هنر ابزاري مي شود در دس��ت سیاستمداران 
كه نیات سیاس��ي و ديپلماتیك خود را پیش ببرند. فكر و زبان 
از يكديگر تفكیك نمي ش��وند. قبول فكر و انديشه پشت اتخاذ 
زبان مرسوم و به كارگیري اين مفاهیم است. بد نیست اشاره شود 
به پیش داوري و سوءبرداش��تي كه نزد متولیان امر وجود دارد و 
اين گمان كه هر كس��ي كه خارج از مرزهاي اي��ران فیلمي از ما 
مي بیند با سوءنیت به دنبال برجسته كردن وجوه منفي است، در 
نتیجه فیلمساز ايراني كه در آثارش به فقر، معضالت و مشكالت 
مي پردازد، قطعاً براي »آنها« فیلم مي سازد، اين موضوع نزد اين 

افراد اصل فرض مي شود كه خطايي بزرگ است.

    نشست

11سپتامبر و سينماي اسالم هراسي 
موج تولیدات اسالم هراسانه در هالیوود در آخرين سال هاي قرن 
بیستم رشدي تصاعدگونه به خود گرفت و با حادثه 11سپتامبر 

روند خود را تا اواخر دهه اول قرن بیست ويكم ادامه داد.
اسالم هراسي در هالیوود پس از گذشت يك دهه تا حدي از آن 
شكل عیان خود فاصله گرفت، گويي هالیوود قصد داشت افكار 

عمومي را براي يك اتفاق بزرگ آماده كند. 
دهه90 میالدي و پیش از آغاز هزاره س��وم موج��ي از فیلم هاي 
اسالم هراسانه در هالیوود به تولید رسید كه شاخص ترين آن فیلم 
دروغ هاي حقیقي ساخته پديده فیلمس��ازي آن دوران هالیوود 
بود. كامرون مدتي قبل دوگانه ترمیناتور را س��اخته بود و در قله 
فیلمس��ازي هالیوود قرار داش��ت. دروغ هاي حقیقي يك اكشن 
جذاب بود كه همه كاراكترهاي منفي و تروريست آن را مسلمانان 
تشكیل مي دادند. او از آرنولد شوارتزنگر ستاره آن زمان هالیوود 
كه در دوگانه ترمیناتور درخشیده بود دوباره بهره برد. دروغ هاي 
حقیقي همه قواعد يك فیلم فیلم سفارشي را دارا بود و پنتاگون 
توانسته بود بهترين فیلمساز هالیوود را براي پروژه سیاسي خود به 
استخدام درآورد. اسالم هراسي البته پیشینه اي ديرين در هالیوود 
داشت؛ پیشتر و در اواخر دهه80 میالدي در قرن بیستم اين رومن 
پوالنسكي بود كه در فیلم فرانتیك تروريست هاي مسلمان را به 
دنبال انفجار مجسمه آزادي به وسیله بمب اتمي فرستاد. دو دهه 
بعد فیلم در جست وجوي عسل آنجلینا جولي در قالب يك درام 
عاش��قانه به توجیه قتل عام مسلمانان بوس��ني از سوي صرب ها 
پرداخت. داستان اين فیلم درباره رابطه عاشقانه يك مرد صرب با 
يك زن بوسنیايي بود. فیلم هاي ايران هراسانه را نیز بايد به نوعي در 
قالب همان پروژه اسالم هراسي دسته بندي كرد چراكه اساساً ايران 
تنها نماينده واقعي و اصلي اسالم سیاسي بود و واهمه اين وجود 

داشت كه به عنوان يك الگو به كشورهاي ديگر منتقل شود. 
پیش��تر و در س��ال 1991 فیلم بدون دخترم هرگ��ز با موضوع 
ايران هراسي تولید شده بود. هالیوود دو دهه بعد فیلم ضدايراني 
300 را تولید كرد كه بیشتر از آنكه از دل آن ايران هراسي بیرون 
بیايد، نوعي عقده گشايي سینمايي علیه تاريخ باستان ايران بود. 
اين فیلم ساخته كارگردان يهودي »زاك اسنايدر« با الهام از جنگ 
تاريخي »ترموپیل« در سال 480 پیش از میالدي، نبرد 300 سرباز 
يوناني با لشكر »خشايار شاه« را به شكلي وارونه روايت مي كرد و 
خشايار شاه را پادش��اهي زنباره و س��ربازان ايراني را موجوداتي 
»ديوآسا«، »خونخوار«، »وحشي« و »غارتگر« به تصوير درآورده 
بود. توهین و جسارت به تاريخ باستاني ايران و ايرانیان در اين اثر 
س��ینمايي، به حدي بود كه واكنش سريع رس��مي و غیررسمي 
ايرانیان در سراسر جهان را برانگیخت و سازندگان و گردانندگان 

پشت صحنه اين اثر هالیوودي را سرگردان كرد. 
»سنگسار ثريا« محصول 2008 ديگر آثار سینمايي ساخت هالیوود 
با نگاه »ايران هراسي« بود كه مي كوشید در قالب داستاني پركشش 
و عاطفي تصويري متوحش از ايرانیان نشان دهد. زمان وقوع حادثه 
11سپتامبر در سال 2001 دهه آخر قرن بیستم و دهه اول قرن 
بیست و يكم را به كانون تولیدات اسالم هراسانه سینماي هالیوود 
تبديل كرد و عطش اسالم هراسي پس از آن تا حدي فروكش كرد 

اما تا االن هیچ گاه گرماي خود را از دست نداده است.

پيامبر)ص(: 
س�يِر سپاس�گزار اجرش همانند 
روزه دارى است كه براى خدا روزه 
می گيرد، تندرس�ِت سپاس�گزار 
همانند آن اجرى را دارد كه بيماِر 
شكيبا و بخشنده سپاسگزار همان 

اجر را دارد كه تنگدست قانع. 

)كافي ج 2، ص 94، ح1(

نويد دري همزمان با روز ملي سينما : 

پدرم دغدغه وحدت قومی و استقالل ملي در سينما و تلويزيون داشت

»دغدغ�ه مرح�وم دري وحدت قومي و اس�تقالل كش�ور 
ما در مقابل اس�تعمارگران و نف�وذ بود و همين باعث ش�د 
مافياي س�ينماي ده�ه ۶۰ او را ط�رد و تحريم كن�د، زيرا با 
ذائق�ه آنه�ا ج�ور نب�ود و او را خ�ودي نمي دانس�تند.« 
نويد دري، فرزن��د مرح��وم س��یدضیاءالدين دري، كارگردان 
فقی��د ايراني با بی��ان اين مطلب همزم��ان با روز ملي س��ینما 
درباره نگاه سینمايي پدرش به تسنیم گفت: نگاه پدرم مرحوم 
سیدضیاءالدين دري فارغ از همه احزاب و جناح ها و همینطور 
قومیت ها در كش��ور ما ايران بود. آنچه براي ايشان از هر چیزي 
بیشتر اهمیت داشت، ملي گرايي و همبستگي میان اقوام كشور 
بود. ايشان دوست داشت در آثار سینمايي و تلويزيوني خود به اين 
موضوع اشاره كند كه ما با مشتركات مهمي مانند دين و وطن دور 
يكديگر، موقعیت جغرافیايي و سرزمیني به نام ايران را تشكیل 
داده ايم. آنچه اين سرزمین را ش��كل داده است، ملیت و ايراني 
بودن ماست و بايد اين برابري و برادري موجود در كشور را حفظ 

كنیم. ايشان دوست داشتند اين مفهوم را در آثار خودشان نشان 
دهند و بگويند كه دشمنان اين كش��ور از قبیل استعمارگران، 
هرچقدر در تمام قرون گذشته تالش كردند اين همبستگي را از 
بین ببرند، نتوانستند كاري انجام دهند. وي ادامه داد: علت اينكه 
ايشان را تحريم كردند برمي  گشت به مافیاي سینماي دهه60 و 
مديريت آقاي انوار. به ايشان گفتند كه شما ضعیف مي نويسي! 
با اين حساب بايد گفت كه »كیف انگلیسي« يكي از آثار ضعیف 

ايشان بوده كه جزو آثار ماندگار تلويزيون شده است!
آقاي بهش��تي و انوار حكم مرد خوب و مرد بد را داشتند اما هر 
دويشان دو روي يك سكه بودند. در سال 1366 فیلمنامه »كاله 
پهلوي« را آقاي زم، مديريت وقت حوزه هنري از ايشان خريد و 
گفت كه شما صالحیت ساخت اين فیلم را نداريد. همان موقع 
در حوزه هنري مخملباف و جريان او فیلم مي س��اخت و اجازه 
نمي داد كه پ��در من در آنجا فیلم بس��ازد و براي خودش رقیب 
درست كند. دري افزود: پدر من در سال 1359 در ايران و جزو 
انقالبیون نبوده اما فكر انقالبي داش��ت و از خیل��ي از آقايان به 
استناد آثارش انقالبي تر بوده است. همین افراد به پدرم به عنوان 
چهره ضدانقالب و نامتدين نگاه مي كردند، درحالي كه خانواده 

به شدت معتقد و متديني داشته است. 
حوزه فیلمنامه كیف انگلیس��ي را خريد كه نس��ازد و كسي هم 
نمي ساخت، چون سر كس��ي درد نمي كرد، تمام اين مشكالت 
براي اين بود كه ايشان حرفي مي زد كه آقايان دوست نداشتند 
و آن هم نش��ان دادن دس��ت هاي بیگانگان براي اداره كشور و 

استعمارگران بود.

     سينما

     خبر

 »چندصدايي« آسيبي جدي
برای گسترش زبان فارسي است

چندصدايي آسيبي جدي در گس�ترش زبان فارسي است، 
تم�ام ظرفيت هاي فعال حوزه زبان فارس�ي كش�ور بايد به 
صورت هدفمند در يك مجموعه مش�خص متمركز ش�ود. 
محمدرضا تاالري، نماينده بنیاد سعدي در عراق و مسئول بخش 
علمي و دانش��گاهي رايزني فرهنگي ايران با بیان اين مطلب به 
تس��نیم، گفت: بايد تمام ظرفیت هاي فعال حوزه زبان فارسي 
كش��ور به صورت هدفمند در يك مجموعه مش��خص متمركز 
شود و نخبگان و صاحبنظران اين حوزه در يك شرايط سازنده 
و اثرگذار در محیطي تخصص��ي و علمي براي تحقق هدف مهم 
گسترش زبان فارس��ي در جهان برنامه ريزي منظم و يكپارچه 
داشته باشند. وي افزود: معرفي فرهنگ غني و سرشار از معرفت 
ايران در ابعاد دين��ي، اعتقادي، مدن��ي و اجتماعي كه عقبه اي 
تاريخي و قابل استناد دارد، در گرو عبور از ديپلماسي رسمي و 

روي آوردن به ديپلماسي علمي و فرهنگي است. 
تاالري در ادامه آموزش زبان را جزو عناصر بسیار مهم ديپلماسي 
علمي و فرهنگي دانست و تصريح كرد: كشورهاي قدرتمند حتي 
به لحاظ اقتصادي به اين مسئله مهم اهتمام دارند و گسترش زبان 
را از مؤلفه هاي مهم قدرت نرم در كشورها مي دانند و از آن بسیار 
بهره مي برند و مصاديق آن در كشور ما نیز بسیار ديده مي شود. 
نماينده بنیاد س��عدي در عراق با اش��اره به علت تشكیل بنیاد 
سعدي و مأموريت گسترش زبان فارسي در جهان عنوان كرد: 
وقتي ما در شوراي عالي انقالب فرهنگي، اساسنامه يك بنیاد را با 
وظايف مهمي كه هدف اصلي آن گسترش و آموزش زبان فارسي 
در جهان است، به تصويب مي رس��انیم، يعني همه دستگاه ها و 

مجامع مرتبط با اين موضوع مهم به ياري هم بیايند.

    ديده بان 

رسول صدرعاملي روايت كرد

حكايت نامه سوخته در لباس افسر عراقی  
 در آن نامه خطاب به رزمندگان ايراني نوشته شده بود: من شما را دوست دارم

به سمت شما شليك نمي كنم، تفنگم را به سمت آسمان مي گيرم

رس�ول صدرعاملي، كارگردان س�ينماي اي�ران مي گويد: 
در حال س�اخت مس�تند »فتح بس�تان« در جن�وب بودم 
كه نام�ه اي س�وخته از داخل لب�اس يك افس�ر عراقي به 
دس�تم رس�يد و در آن ش�عرهاي ن�زار قبان�ي ب�راي 
س�ربازان و رزمنده ه�اي ايران�ي نوش�ته ش�ده ب�ود. 
ديروز21 شهريورماه همزمان با روز ملي سینما، موزه سینماي 
ايران بخش هاي��ي از گفت وگوي فريدون جیراني با رس��ول 

صدرعاملي را منتشر كرد. 
اين نويس��نده، كارگردان و تهیه كننده پیرام��ون اولین كار 
س��ینمايي خ��ود مي گويد: در حال س��اخت مس��تند »فتح 
بستان« در جنوب بودم كه نامه اي سوخته از داخل لباس يك 
افسر عراقي از يكي از سنگرهاي فتح شده توسط رزمندگان 
ايراني به دستم رسید كه شعرهاي نزار قباني را براي سربازان و 

رزمنده هاي ايراني نوشته بود. 
وي ادامه داد: در آن نامه خطاب به رزمندگان ايراني نوشته شده 
بود: من شما را دوست دارم، به سمت شما شلیك نمي كنم، تفنگم 
را به سمت آسمان مي گیرم، ما كتابمان قرآن است و پیامبرمان با 
شما يكي است، چرا داريم همديگر را مي كشیم. يادم مي آيد اين 
نامه را به فريدون جیراني دادم، او خواند و استقبال كرد و به من 
پیشنهاد داد بر اساس آن فیلم بسازيم و كارگرداني آن را بر عهده 
بگیرم. ابتدا از اين پیشنهاد حیرت كردم اما پس از 10روز با تأكید 

مجدد فريدون جیراني اولین فیلمم را ساختم. 
صدرعاملي با اشاره به فیلم »رهايي« خاطرنشان كرد: اتفاق 
خیلي خوبي كه در فیلم رهايي افتاد و ب��ه من خیلي اعتماد 
به نفس داد، حضور داوود رش��یدي بود كه در اين فیلم بازي 

درخشاني داشت. 
   »گل هاي داوودي« بهترين فيلم من است 

وي با بیان اينكه »گل هاي داوودي« مهم ترين فیلم من است، 
گفت: در فیلم »رهايي« فريدون جیراني فیلمنامه را به تنهايي 
نوش��ت اما در »گل هاي داوودي« كه قرار بود نقش اصلي را 
سعید كنگراني بازي كند، به داليلي نشد، همه كار بر عهده خود 
او بود. قصه اين فیلم توسط قاضي ربیحاوي )نويسنده ايراني- 
بريتانیايي( نوشته ش��ده بود كه با فريدون جیراني درباره آن 
صحبت شد و او پیشنهاد مجدد ساخت فیلم سینمايي ديگري 
را داد. صدرعامل��ي با بیان اينكه در آن زم��ان قصه را 30هزار 
تومان خريده بود، خاطرنشان كرد: در »گل هاي داوودي« به 
دلیل نابینا بودن كاراكترها نیاز به يك گريم خاص داشتیم، به 

همین دلیل سراغ عبداهلل اسكندري رفتیم و عباس گنجوي را 
در آن فیلم شناختم كه مونیتور خوبي بود، پروانه معصومي نیز 

در اين فیلم به من معرفي شد. 
وي ادامه داد: تمامي گروه در پشت و جلوي دوربین همه عالي 
بودند و بعد از آن براي انتخاب بازيگران سراغ بهترين هاي تئاتر 
رفتیم. جمشید مش��ايخي، جعفر والي و فقط بیژن امكانیان از 
گروه ما بود كه در آن فیلم به خوبي درخشید. براي تدوين عباس 
گنجوي و براي موسیقي كامبیز روشن روان آمدند كه در نهايت 

شد »گل هاي داوودي« و اتفاق عجیب در سال 1363. 
صدرعاملي با اشاره به اينكه »گل هاي داوودي« در سومین دوره 
جش��نواره فیلم فجر حضور داشت، يادآور ش��د: اين فیلم براي 
بهترين فیلمبرداري، تدوين، موسیقي، بازيگر مرد و بازيگر زن 
جايزه گرفت اما براي كارگرداني هی��چ جايزه اي در نظر گرفته 
نشده بود. يكي از داورها گفته بود چون اين فیلم در اكران خوب 

مي فروشد جايزه كارگرداني همان فروش است )با خنده(.
در ادامه اين گفت وگو فريدون جیراني نیز خاطرنش��ان كرد: 
براي فیلم »گل هاي داوودي« در جشنواره فیلم فجر جمشید 
مش��ايخي جايزه بهترين بازيگر مرد، پروانه معصومي اولین 
بازيگر زني كه پ��س از انقالب جايزه گرف��ت، جايزه بهترين 
موس��یقي متن براي كامبیز روش��ن روان، جاي��زه بهترين 
فیلمبرداري براي فیروز مل��ك زاده و جايزه بهترين تدوين را 
عباس گنجوي گرفت. االن هم همه مس��ئوالن از اين فیلم 
به عنوان فیلم متف��اوت پس از انقالب ي��اد مي كنند. وي در 
ادامه يادآور شد: دوبله اين فیلم نیز بسیار خوب بود كه ناصر 
طهماس��ب آن را انجام داد. يادم مي آيد سر صحنه اين فیلم 
شهال ناظريان با ايرج ناظري اختالف داشت، ايرج طهماسب 
اختالفشان را برطرف كرد و سكانس درخشان زندان بالفاصله 

بعد از اين حل اختالف گرفته شد.

    سينما

 چالش خلق كاراكتر 
در توليد نوشت افزار ايراني

خلق كاراكتر عالوه بر نقش سفير فرهنگي براي فرهنگ مبدأ، يك آوردگاه مالي بزرگ و مولد صنايع فرهنگي است

كاراكترهاي جذاب ايران�ي مانند كاله قرمزي 
ي�ا زي زي گولو اگرچه ب�راي ك�ودكان و حتي 
بزرگس�االن جذاب بوده اند اما به دليل فانتزي 
بودن و نش�انه هاي كميك هرگز نتوانسته اند 
ش�اخصه هاي واقع�ي يك ش�خصيت جذاب 
فرهنگي ب�راي درج روي نوش�ت افزار ايراني 
باش�ند و همي�ن باع�ث ش�ده اس�ت چالش 
خل�ق كاراكت�ر همچن�ان در نوش�ت افزار 
ايران�ي ي�ك دغدغه جدي محس�وب ش�ود. 
اخیراً و ب��ه همت مجم��ع نوش��ت افزار ايراني- 
اس��المي نشس��ت تخصصي با موضوع بررسي 
محصوالت فرهنگي و نق��ش الگونمايي آن براي 
ك��ودك و نوجوان برگزار ش��د. اين نشس��ت در 
فروش��گاه كتابش��هر نوجوان و با حضور اساتید 
دانشگاهي نادر جعفري، محمدمهدي ايزدخواه 
و همچنین محم��د يقین��ي، مديرعامل مجمع 
نوشت افزار ايراني- اسالمي برگزار شد كه مهمانان 
به ارائه مطالب حول كاالي فرهنگي و با تمركز بر 

نوشت افزار به ايراد بحث پرداختند. 
  درك نشدن اهميت نوشت افزار 

ابتداي نشست محمد يقیني، مديرعامل مجمع 
نوشت افزار ايراني- اسالمي با تأكید بر اينكه اين 
نشس��ت با نگاه چگونگي اثرگ��ذاري محصوالت 
فرهنگي روي ك��ودك و نوج��وان و الگوپنداري 
محتواي به كار برده ش��ده به ص��ورت مجازي و 
حضوري با حفظ پروتكل هاي بهداشتي تشكیل 
شده است، عنوان كرد: هدف ازاين گونه نشست ها 
كارهاي نمايش��ي يا خود نفس برگزاري نشست 
نیست بلكه به طور واقعي مي خواهیم يك صحبت 
تخصصي و كاربردي براي مخاطبان اصلي يعني 
والدين و مربیان پرورشي حوزه  كودك و نوجوان 

داشته باشیم. 
وي ادام��ه داد: مجمع ايران نوش��ت در اين چند 
سال خیلي سعي كرده اس��ت اين صحبت ها را به 
گوش مسئوالن و مؤثرين جامعه در حوزه فرهنگ 
برساند ولي هنوز ابهامات و كاستي هايي حتي در 
فهم اين موض��وع وجود دارد و آن طور كه ش��ايد 
و بايد اهمیت اين موضوع محص��والت فرهنگي 
و به تبع آن نوشت افزار درك نش��ده است، البته 
فعالیت هاي امیدبخشي در سال هاي اخیر بیشتر 
در مجموعه ها و تش��كل هاي مردم نهاد در حوزه  
پوشاك، اسباب بازي و نوشت افزار انجام شده كه 
قابل تقدير است. در ادامه نادر جعفري با ذكر اين 
موضوع كه همه ما يا پدر و مادر هستیم يا در آينده 
خواهیم بود و قطعاً به طور مستقیم درگیر تعامل 

با كودكان و نوجوانان هستیم، گفت: اين موضوع 
صرفاً يك موضوع حاكمیتي يا حتي پژوهش��ي و 
علمي در راستاي سیاستگذاري نیست و همه ما 
به عنوان والدين يا مربي يا بر اساس روابط اجتماعي 
ديگر، درگیر موضوع محصوالت فرهنگي كودك و 

نوجوان مثل همین نوشت افزار هستیم. 
وي اضافه ك��رد: در يك جمله همه م��ا به عنوان 
يك ش��هروند درگیر اين موضوعات هستیم. اين 
موضوعي را كه آقاي يقیني در م��ورد الگونمايي 
و الگودهي محص��والت فرهنگي در حوزه كودك 
و نوجوان عنوان كردند ب��ه آن فكر كرده ام و ابتدا 
مي خواهم از يك ن��گاه باالتر و از ديدگاه مديريت 

فرهنگي به اين موضوع بپردازم. 
  فرهنگ سازي از طريق حواس 

عضو هیئت  علمي دانشگاه امام صادق)ع( افزود: 
فرهنگ را مي توان از اين زاويه نگريس��ت كه هر 
ارزش ناديدني و ناملموس را بخواهیم عرضه كنیم، 
ناچاريم آن را از آن هس��ته  ناملموس به روي يك 
پوسته  ملموس بیاوريم، مثالً همین نوشت افزار يك 
عینیت دادن به اين فرهنگ است و با اين ديدگاه، 
مديريت فرهنگ، مديريت باوره��ا و افكار درون 
اذهان و دل ها نیس��ت بلكه با ابزار ملموس، يعني 
قابل درك با حواس پنج گان��ه مي توان اين باورها 
را انتقال داد و زمین��ه انتقال اين باورها و ارزش ها 
همان كارهاي فرهنگي ملموس است، پس وجه 
اصلي مديريت فرهنگي بازارس��ازي براي همین 
محصوالت است كه بعضاً رها شده است. جعفري 
نیز كه از متخصصان حوزه مديريت فرهنگي است، 
اظهار كرد: سالیان سال است ما موضوع سوره فیل 
و داس��تان س��پاه ابرهه را از كودكي و نوجواني تا 
همین االن نیز مي شنويم و اين موضوع به  صورت 
انتزاعي براي ما درك ش��ده بود و جلوه هاي آن را 
در جامع��ه نمي ديديم و كاري به آن نداش��ته ايم 
تا اينكه با س��اخت انیمیشن فیل شاه اين موضوع 
براي كودكان و نوجوانان ملموس ش��د و آن وقت 
توانستیم آن را به كاراكتري تبديل كنیم كه روي 

دفتر مشق و محصوالت فرهنگي استفاده شود و 
يك برون داد اجتماعي داشته باشد. 

وي اف��زود: حال با اي��ن كاراكتر س��ازي، هرچند 
شخصیت فیل شاه باشخصیت غربي هورتون هر 
دو در ظاهر و تجس��م فرقي ندارن��د و هر دو فیل 
هس��تند ولي با ديدن اين تصاوير توسط كودك 
چیزي كه در ذهنش تداعي مي شود، متفاوت است 
و اين همان ابزارس��ازي و عینیت سازي مفاهیم 
فرهنگي توس��ط كاالهاي فرهنگي اس��ت كه در 
اينجا انیمیشن اس��ت و مي تواند موسیقي، فیلم، 

اسباب بازي و نوشت افزار هم باشد. 
ايزدخ��واه ديگ��ر مهمان اين نشس��ت ب��ا تأيید 
حرف هاي نادر جعفري در ادامه بحث، گفت: اينكه 
براي يك كودك چه نوع محصول فرهنگي تولید 
كنیم، قطعاً خیلي مهم اس��ت، زيرا يك محصول 
ابتدا باعث يك برون داد رفتاري در او و رفته رفته 
اين رفتارها تبديل به هنجار مي شود و اين هنجارها 
هم در نهايت فرهن��گ او را مي س��ازد، يعني هر 
محصول فرهنگي قرار اس��ت بار و محتوايي را كه 
در خود دارد انتقال دهد كه همین ها همان طور كه 

ذكر شد، فرهنگ ساز مي شوند. 
   الگوسازي براي كودكان

وي اضافه كرد: م��ا در مجموعه مان به عنوان مثال 
هم��واره ب��ه اي��ن فك��ر كرده ايم ك��ه مث��اًل چرا 
كاراكتري مث��ل باربي به  رغم تف��اوت فرهنگ ها 
در همه فرهنگ ها يك عروسك پرفروش مي شود 
و مش��اهده كرديم كه اين عروس��ك فارغ از نوع 
ظاهرش كه با همه فرهنگ ها س��ازگار نیست اما 
يك موضوعي را از نظر محتوا با آن انتقال مي دهند 
كه آن موض��وع براي والدين كودكان در سراس��ر 
دنیا مطلوب اس��ت و اين موضوع الگوسازي براي 
كودكان به عنوان تبديل ش��دن ب��ه يك زن موفق 
است، بدين شكل كه مثاًل باربي در پوشش دكتر، 
اس��تاد دانش��گاه و حتي اين اواخر تبديل به يك 
تكنیسین بهداشت كه سازنده واكسن كروناست، 
مي شود و با اين حربه كه باربي را الگوي رسیدن به 
يك بانوي موفق نشان مي دهند، محتواي پوشش و 
موارد تهاجمي فرهنگي ديگر آن را انتقال مي دهند. 
ايزدخواه افزود: بايد روي شخصیت و كاراكترها كار 
كرد تا انتقال دهنده  يك  باِر فرهنگي بتواند بشود، 
به عنوان مثال كاراكتر سفید برفي براي اولین بار 
در س��ال 1938 میالدي به  نمايش  درآمده است و 
هنوز هم ادامه دارد، يعني پدربزرگ هاي ما هم در 
كودكي امكان دارد انیمیش��ن سفیدبرفي را ديده 
باشند و اين بدان معناس��ت كه پشت اين موضوع 

مديريت قوي وجود دارد. 
  وجه اقتصادي خلق كاراكتر

اين استاد دانش��گاه در حوزه بازارسازي فرهنگي 
ادامه داد: مس��ئله  كاراكتر عالوه بر بار فرهنگي و 
رسالت انتقال فرهنگي  كه بر دوش دارد يك وجه 
اقتصادي نیز دارد كه مي توان در اقتصاد فرهنگ 
آن را طبقه بندي كرد. سود س��االنه والت ديزني 
بی��ن 15 تا 20میلی��ارد دالر متغیر اس��ت، پس 
بايد بدانیم كه خلق كاراكتر عالوه بر نقش سفیر 
فرهنگي براي فرهنگ مبدأ آن يك آوردگاه مالي 
بزرگ و مولد صنايع فرهنگي است. جعفري وجود 
حلقه هاي میاني و مردم��ي در فعالیت هاي ذيل 
اقتصاد فرهنگ و محصوالت فرهنگي را تنها راه 

تحول و رشد اين حوزه دانست.

پدربزرگ هاي ما هم در كودكي 
امكان دارد انيميشن سفيدبرفي 
را دي��ده باش��ند و اي��ن ب��دان 
معناست كه پشت اين موضوع 
مديري��ت ق��وي وج��ود دارد

فرزين ماندگار      يادداشت

ساترا اعالم كرد
 حذف پلت فرم هاي ايراني از گوگل

در سطح بين الملل پيگيري مي شود
ح�ذف برنامه ه�اي ايران�ي از گ�وگل عمل�ي غيرحرف�ه اي و نش�ان دهنده 
رويك�رد جانبدارانه عليه مس�ير پيش رون�ده صنعت بوم�ي تكنولوژي هاي 
ارتباط�ي و رس�انه اي و با هدف تضعيف حاكميت رس�انه اي كش�ور اس�ت. 
به گزارش »جوان« روابط عمومي ساترا اعالم كرد: بر اساس گزارشات واصله، شركت 
گوگل در هفته هاي اخیر برنامك هاي مؤثر و پركاربرد ايراني را هدف اقدامات حذفي 
قرار داده اس��ت. اين رويه غیرمنطقي كه از ماه گذش��ته با حذف پلت فرم روبیكا و 
ذره بین شروع شد، به  رغم گمانه زني هاي اولیه مبني بر وجود منشأ داخلي براي آن، 
در هفته گذشته به س��اير پلت فرم ها از جمله پلت فرم هاي مطرح ديگري در حوزه 
صوت و تصوير فراگیر رس��ید. اين اقدام، عملي غیرحرفه اي و نشان دهنده رويكرد 
جانبدارانه علیه مسیر پیش رونده صنعت بومي تكنولوژي هاي ارتباطي و رسانه اي 

و با هدف تضعیف حاكمیت رسانه اي كشور است. 
 )Neutrality( كه در تضاد با اصل بي طرفي )Sanction Tech( حوزه فناتحريم
به عنوان پايه توسعه اكوسیستم مبتني بر اينترنت است، فقط با توجیه سیاسي در 

حال پیگیري است و هیچ گونه توجیه فني، حقوقي و عرفي قابل دفاعي ندارد. 
اين مركز نظارتي در ادامه آورده است: اين اقدامات نشان مي دهد رويه محدودكننده 
در برابر اپلیكیشن هاي ايراني، مسئله اي غیرمرتبط با مسائل داخلي است كه مقابله 
با آن اتحاد و هم افزايي و همكاري عمومي را مي طلبد. روشن است بهره برداري از اين 
مسئله جهت استفاده له يا علیه موضوعات داخلي رويكردي اشتباه و هزينه زاست. 
ساترا با محكومیت اين اقدامات، پیگیري هاي خود را در خصوص پلت فرم هاي صوت 

و تصوير حذف شده به صورت جدي دنبال مي كند.


