
گول فروش های چند میلیاردی را نخورید
نگاهی به وضعیت فروش فیلم های در حال اکران که حكایت از گیشه ای ۱۲۷میلیارد تومانی دارد شاید در نگاه اول چشمگیر به نظر برسد ولی این 
فروش به ظاهر باال محصول گران شدن بلیت است. ضمن اینكه با توجه به افزایش هزینه های تولید، فیلم هایی هم که به فروش چند میلیاردی 
دست می یابند نیز اغلب شكست خورده هستند. برای درک حاد بودن وضعیت و کاهش چشمگیر تعداد مخاطبان سینما مقایسه های مختلفی 
میان آمار فروش و مخاطبان سینما در سال های پیش از کرونا با امسال انجام می شود که نشان می دهد میزان فروش سینما در 3ماهه نخست 
سال۱3۹۸ نسبت به مدت مشابه آن در سال۱3۹۷، 3۵درصد افزایش داشت؛ یعنی ســینماها از فروش ۸۴میلیاردو۷۵3میلیونی با حدود 
۹میلیون و۸۱۷هزار مخاطب در سال۱3۹۷ به فروشــی معادل ۱۱۴میلیاردو۱۶۲میلیون با ۹میلیون و۸۴۶هزار تماشاگر رسیده بودند. این در 
حالی است که در بهار امسال اگرچه به لطف افزایش قیمت بلیت میزان فروش به ظاهر افزایش داشته و به رقم ۱۲۷میلیارد تومان رسیده، اما 

تعداد تماشاگران فیلم های اکران شده سال۱۴۰۱ تا به امروز حتی به ۴میلیون نفر هم نرسیده است.
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 اقدام شهرداری و حوزه هنری 
علیه بلیت ۴۵ هزار تومانی

2فیلم با یک بلیت
با شناور شدن بهای بلیت، در برخی 

سانس ها بهای بلیت به نصف هم می رسد 

بلیــت ارزان برای جذب تماشــاگر؛ این ایده ای 
است که ابتدا حوزه هنری اجرایش کرد و سپس 
شــهرداری هم به آن پیوســت. در شرایطی که 
بسیاری از کارشناسان ریزش مخاطبان را مرتبط 
با بلیت ۴۵هزار تومانی می دانند، با شروع تابستان 
طرح شناور کردن بهای بلیت توسط ۲نهاد مهم و 
تأثیر گذار اجرایی شد تا شاید کمی ورق برگردد 

و شاهد بازگشت مخاطبان به سینماها باشیم.
قیمت گذاری شــناور بلیت فیلم های سینمایی، 
موضوعی متداول در اغلب زنجیره ســینماهای 
جهان اســت که در روش های ســنتی مدیریت 
فرهنگی و هنری در ایران درنظر گرفته نشــده 
است. هفته گذشته ســیدعلی طباطبایی نژاد، 
مدیر پخش و اکران حوزه هنری از شناور شدن 
قیمت بلیت ســینماهای حوزه در ســالن هایی 
که فیلم »هناس« را روی پــرده دارند خبر داد. 
طرحی که فعال به صورت آزمایشی اجرا می شود 
 و ظاهرا قرار اســت جز هناس، شامل فیلم های

دیگری نیز بشود.
مروری بــر وضعیــت قیمت گــذاری و فروش 
سینماهای حوزه هنری نشــان می دهد که این 
سازمان براســاس ۴فاکتور روز نمایش، سانس 
انتخابی، فیلم مورد نظر و سینما، قیمت گذاری 
شناور سانس های سینماهای خود را اعمال کرده 
است. در فاز صفر این طرح، شناوری قیمت ها در 
همه روزها به جز سه شنبه ها در زنجیره سینماهای 
حوزه هنری برای فیلم سینمایی »هناس« اعمال 
می شــود و در این طرح قیمت بلیت های فیلم 
»هناس« تا مرز ۲۰هزار تومان نیز کاهش داشته 
است. یعنی مخاطب در این طرح می تواند بلیت 

سینما را با درصدهای قیمتی متنوعی بخرد.
 این شــیوه قیمت گذاری حوزه هنــری در فاز 
صفر طرح شناوری بلیت سینماها ۲مبنای اولیه 
دارد؛ اول درجه بندی سالن و سینما، دوم ساعت 
تماشــای فیلم. طباطبایی نژاد درباره جزئیات 
اجرای این طرح به مهر گفت: »ما دیتای آماری 
ضریب اشغال صندلی سینماهای خود را در بازه 
۸ ماه اخیر به دقت و ســانس به سانس بررسی 
کرده ایم و به یک پلــن تصویری-تحلیلی درباره 
متوسط نرخ تماشاگر در هر سالن و ساعت و روز 
رســیده ایم. این میانگین را مبنای درجه بندی 
اولیه قرار داده ایم. یعنی چنانچه سانسی زیر این 
متوسط، برابر با این متوســط، باالی ۲ برابر این 
متوســط و یا بیش از 3 برابر این متوسط ضریب 
اشغال داشــته باشــد، دارای درجه خاص خود 
می شود.این درجه، سقف قیمت بلیت هر سالن 
را تعیین می کند که نهایتا ۴۵هزار تومان است. ما 
با این کار سقف قیمت را شکسته ایم و در بسیاری 
از ســالن ها حتی در بهترین زمــان هم زیر نرخ 
مصوب ارشــاد بلیت می فروشیم. سپس ساعت 
نمایش آن فیلم در طول روز تعیین می کند قیمت 
بلیت از سقف هر درجه، تا چه میزان افت قیمت 

داشته باشد.«

تخفیف در سینماهای شهرداری

پس از اعالم اجرای این طرح توسط حوزه هنری، 
خبر رسید شهرداری هم قصد دارد اقدام مشابهی 
را در پردیس هایش انجام دهد. بر این اساس 3 روز 
ابتدای هفته )شنبه، یکشنبه و دوشنبه( بلیت در 
پردیس های سینمایی »ملت«، »تماشا« و »راگا« 
تا ساعت۱۹ به صورت نیم بها و از ساعت۱۹ به بعد 
برای تمامی فیلم هــا در پردیس ملت از ۴۵هزار 
تومان به 3۵هزار تومان و در پردیس های راگا و 
تماشا از 3۵هزار تومان به ۲۵هزار تومان کاهش 

می یابد.

موافقت ارشاد با کاهش قیمت بلیت
 وزارت ارشاد نیز با اجرای طرح هایی که به کاهش 
بهای بلیت سینماها بینجامد موافق است. روح اهلل 
سهراب،  مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش 
فیلم ســازمان ســینمایی در این زمینه گفت:» 
اساسا این مبلغی که به عنوان قیمت بلیت سینما 
تعیین شــده در اصل سقف مبلغ اســت. با این 
عنوان که سینمادارها به عنوان دست اندرکاران 
فروش با این رقم بلیت بفروشند نه باالتر اما اینکه 
 قیمت را پایین تر بفروشــند ممکن و در اختیار

سینمادار است.
تخفیف قیمت بلیــت به صالحدیــد مدیریت 
پردیس ها و سینماها اســت. اینکه حوزه هنری 
تصمیم گرفته اســت که به صورت شناور بلیت 
بفروشد، می تواند اســتراتژی مفیدی در جذب 
بیشتر مخاطب باشد. ســازمان سینمایی منعی 
در تغییر قیمت بلیــت و کاهش آن نــدارد اما 
درهرحال این اتفاق منوط به سینما و سانس ها و 
با هماهنگی سینماداران خواهد بود. این موضوع 
در شورای راهبردی اکران هم اکنون مطرح و قرار 
است تا نماینده های صنوف و کارشناسان نقطه 
نظرات شان را ارائه بدهند تا تصمیم گیری نهایی 
در این باره بشــود. درهرحال چه قیمت بلیت ها 
شناور بشود یا قیمت ها کاهش پیدا کند باید با یک 
وحدت رویه میان صنــوف مرتبط با این حوزه و 
مدیران سینمایی اتفاق بیفتد. اما  سازمان با اصل 

این موضوع مخالف نیست.«

شهاب مهدویاکران
روزنامه نگار

۲۲۲3۲۴

   شــنبه     4 تیــر  1401     25  ذی القعده  1443       ســال ســی ام          شـــماره  8528

قهر ۶ میلیون نفری
همشهری از بحران مخاطب در سینمای ایران گزارش می دهد 

مردم کمتر از هر زمان دیگری سینما می روند. 
این آمار رســمی اکران بهار۱۴۰۱ اســت: در 
3 ماهه نخست سال جاری فیلم های موقعیت 
مهدی، گل به خودی، قدغن، ســگ بند، روز 
صفر، شــادروان، مردبازنده، انفرادی، المینور، 
مغز استخوان، مجبوریم، چند می گیری گریه 
کنی۲، علف زار، ســلفی با دمکراسی، پسران 
دریا، بدون قرار قبلی، نقره داغ، والدین امانتی، 
هناس، بی صدا و حلزون« روی پرده سینماها 
رفته و 3میلیون و۹۱3 هزار و 33۹ نفر تماشاگر 
هم داشته اند.اگر بهار ســال های ۹۹ و ۱۴۰۰ 
را درنظر نگیریم که به واســطه بحران پاندمی 
کرونا، ســینماها تعطیل یا نیمه تعطیل بودند 
و آمار حدود ۴میلیونی مخاطبان ســینماها را 
با اکران بهار ادوار گذشته مقایسه کنیم متوجه 
می شویم که ریزش تماشاگر در سینمای ایران 
به شــکل بی ســابقه ای افزایش داشته است. 
این آمار رسمی تعداد تماشــاگران اکران بهار 
۹۸ است؛ یک ســال قبل از کرونا: ۹ میلیون و 

۹۲۴هزارو۲3۱ نفر.

۶ میلیون نفر کاهش 
مقایسه تعداد تماشاگران اکران بهاری امسال با 
3 سال پیش از کاهش ۶ میلیون نفری مخاطبان 
ســینمای ایران حکایت می کند؛ اینگونه که 
اعداد با ما ســخن می گویند ریزش مخاطب 
مهم ترین بحران حال حاضر ســینمای ایران 
است. قهر مردم با سینما تقریبا در هیچ زمانی 
چنین جدی و عمیق نبوده اســت. جوری که 
می شود گفت سینما رفتن برای بسیاری از مردم 
تبدیل به سنتی منسوخ شــده است. منحصر 
کردن بحران مخاطب به یــک عامل و نادیده 
گرفتن بقیه عوامل، حکم گــول زدن خود را 
دارد. نمی شــود همه  چیز را به گردن افزایش 
بهای بلیت ســینماها انداخت و بســته بندی 

غیرجذاب فیلم های اکران بهار را نادیده گرفت. 
همچنان که نمی توان مجموعــه ای از عوامل 
اجتماعی و اقتصادی که مســتقیما ربطی به 
ســینما ندارند ولی در میزان اســتقبال مردم 
از فیلم ها تأثیر گذار هســتند را نادیده گرفت. 
در این زمینــه برخی اعتقــاد دارند فیلم های 
اکران شده در 3 ماه اول ســال آن قدر جذاب 
نبوده اند که مردم خود را مجاب به دیدنشــان 
کنند. سینماداران با اشاره به مجموعه عوامل 
در کاهش مخاطبان به تعداد اندک فیلم های 
کمدی در اکران بهاری هم اشاره کرده اند. البته 
که موضوع فقط کمبود کمدی نیست. در این 
زمینه محمد قنبری - مدیر پردیس سینمایی 
مگامال به ایســنا گفت: »به نظر من مقایســه 
فروش امسال سینما با سال های ۹۸ و ۹۷ اشتباه 
است و حتی مقایسه ای که میان استقبال مردم 
از بعضی کنســرت ها و تئاترهای گران قیمت  
می شود نیز درست نیست چون حدود ۷۰ تا ۸۰ 
درصد مخاطب سینما از قشر متوسط جامعه 
هســتند ولی هم اکنون این قشر توان رفتن به 
سینما را از دســت داده چرا که یک بار سینما 
رفتن هزینه پارکینگ، تنقالت و شــام را نیز 
به همراه دارد که دست کم به ۵۰۰ هزار تومان 
می رسد. البته این تنها دلیل سینما نرفتن مردم 
نیســت و یک دلیل دیگر به فیلم های در حال 
اکــران برمی گردد، یعنی انتخــاب فیلم ها در 
چرخه اکران بسیار تأثیرگذار است و متأسفانه 
در بهار امسال فقط 3-۲ فیلم پتانسیل استقبال 
مخاطبان را داشــتند و مابقی چندان قابلیت 
فروش ندارند. در کنار اینها نباید فراموش کرد 
که تعطیالت عید نوروز، عید فطر و نیمه خرداد 

هم بر کاهش مخاطب تأثیر داشت چون اولویت 
مردم پس از ۲ ســال کرونایی، سفر بود. برای 
برون رفت از این وضعیت یک راه حل می تواند 
این باشد که در یک بازه زمانی، دو فیلم کمدی 
و دو فیلم اجتماعی که قابلیت جذب مخاطب را 

داشته باشند اکران کنیم.«

خانواده های مذهبی سینما نمی روند
رئیس سازمان ســینمایی اعتقاد دارد یکی از 
دالیل کاهش مخاطب این است که خانواده های 
مذهبی ســینما نمی روند. محمد خزاعی در 
نشست شورای اداری دستگاه های فرهنگی و 
هنری استان کرمانشاه با تأیید برخی مشکالت 
در سینما گفت: »مخاطبان سینما در کل کشور 
۱۰ تا ۱۲ درصد جمعیت را تشکیل می دهند 
که معادل ۷ تا ۸ میلیون نفر از جمعیت کشور را 
شامل می شود.« خزاعی مشکل اساسی صنعت 
سینمای کشور را کمبود مخاطب عنوان کرد و 
گفت:» اگر همه سالن ها و مجتمع های فرهنگی 
را مجهز کنیــم باید به این مســئله نیز توجه 
شــود که در جذب مخاطب و رونق سینماها 
چگونه می توان اثرگذار بود. مــردم از حضور 
در دستگاه های دولتی برای دیدن فیلم پرهیز 
می کنند و اقبال آنها به سینماهای خصوصی 
است.« وی با اشاره به کمیت مخاطبان سینما 
افزود:»هم اکنون بنابر دالیل مختلف ۸۰ درصد 
خانواده هــای مذهبی و انقالبی ما به ســینما 
نمی روند، مگــر اینکه آثــاری مانند موقعیت 
مهدی یا بدون قرار قبلی روی پرده باشد. یادمان 
باشد مخاطب دوست دارد مضامین و مفاهیم 
دلخواه خود را در یک سالن مدرن تماشا کند.«

صدایی که شنیده نشد
تعداد مخاطبان سینمای ایران سال هاست که 
روند کاهشــی دارد. مثال در گزارشی که مرکز 
آمار ایران درباره میزان تماشــاگران ســینما 
در سال۹۶ منتشــر کرد چنین آمده است: در 
ســال۱3۹۶ تنها ۱۹درصد از مردم به سینما 
رفته اند که حدود 3۰درصد ایــن تعداد فقط 
یک بار، ۲۸درصد آنها ۲بار و ۴۲درصد هم بیش 
از ۲بار به سینما رفته اند. به این ترتیب و طبق 
این آمار در واقع ۸۱درصد مردم اصال به سینما 
نرفته اند. یعنی براساس آمار یادشده از جمعیت 
۸۰میلیونی ایران در حدود ۶۴میلیون نفر اساسا 
بیننده سینمای ایران نیستند. ۲سال بعد اوضاع 
به مراتب بدتر شده بود و خبرگزاری ایرنا با این 
تیتر گزارش هشــداردهنده ای درباره ریزش 
مخاطبان منتشر کرد: »۷۸درصد مردم سینما 
نمی روند.« این آمار براساس پیمایش »مصرف 
کاالهای فرهنگی در ایران« در سال۹۸ به دست 
آمده است پژوهشی که در پژوهشگاه فرهنگ، 
هنر و ارتباطات با 3 محور »فعالیت فرهنگی«، 
»مصرف« و »تقاضای فرهنگی« مورد بررسی 
و ســنجش قرار گرفت و ابعاد مختلفی داشت. 
جمــع آوری اطالعات مورد نیاز ایــن طرح، با 
تعداد نمونه ۱۵هزارو۵۰۰نفــر از افراد باالی 
۱۵سال ساکن شهر و روستا و در گستره ملی 
انجام شد و در این پیمایش، پرسشگران برای 
تکمیل پرسشــنامه، به هموطنان ســاکن در 
3۱مرکز استان، ۸۵شهر )غیر مرکز استان( و 
۵۰۰روستا مراجعه کردند.محمد سلگی، رئیس 
پژوهشگاه در ۱۶بهمن۹۸ در گفت وگو با ایرنا، 
براساس این نظرسنجی اعالم کرد:»سریال های 

خانگی عدد مصرف قابل توجهی دارد و مردم 
نزدیک به ۲۰درصد از سریال هایی را که عرضه 
می شود، تماشــا می کنند. مردم در روز حدود 
یک ساعت از دســتگاه های صوتی، تصویری، 
ســینمای خانگی و ســتاپ باکس اســتفاده 
می کنند. ۷۲درصد مردم حدود یک ســاعت و 
۷ دقیقه در روز موســیقی گوش می کنند. در 
این آمارگیری مصرف موســیقی سنتی، رتبه 
اول را دارد. البتــه این رقم با فاصله کمی جلوتر 
از موســیقی پاپ قرار گرفته اســت. در حدود 
3 درصد از مردم، موســیقی راک و رپ ایرانی 
گوش می دهند. حدود 33درصد از کامپیوتر و 
لپ تاپ، ۶۰درصد از اینترنت استفاده می کنند 
و در حدود ۹۰درصد گوشی تلفن همراه دارند. 
بیشــترین میزان مصرف اینترنت در ایران از 
طریق موبایل انجام می شود. حدود ۷۸درصد 
مردم اصال به ســینما نمی روند کــه این عدد 
نشان دهنده وضعیت وخیمی است.« براساس 
این نظرسنجی می توان نتیجه گرفت که بخش 
عمده ای از اوقات فراغت مردم با رسانه های رقیب 
پر می شود و این یکی از عوامل ریزش مخاطبان 
است. اگر در دهه۶۰ سینما رفتن یکی از معدود 
گزینه های موجود برای سرگرمی بود، از دهه۷۰ 
به مرور رســانه های رقیب قــدرت گرفتند و از 
دهه۸۰ بحران مخاطب به مسئله ای جدی مبدل 
شد. در دهه۹۰ با فراز و نشیب هایی روند کاهشی 
مخاطبان همچنان قابل مشاهده بود. هرچند در 
نیمه دوم دهه۹۰ تعداد تماشاگران سینما نسبت 
به اواخر دهه۸۰ و اوایــل دهه۹۰ باالتر رفت که 
بخشی از آن را باید محصول احداث پردیس های 
مدرن و چند سالنه در این سال ها دانست. با این 
همه مجموعه ای از عوامل باعث شد روند ریزش 
مخاطبان بعد از بحران کرونا شدت بیشتری بیابد 
که نتیجه اش را می توانیــم در ریزش ۶میلیون 
نفری مخاطبان در اکران بهار۱۴۰۰ مشــاهده 
کنیم. یافتن راه حل برای بازگرداندن مخاطبان 

گریزپا بــه ســینما می تواند 
مهم ترین ماموریت ســازمان 

سینمایی باشد.

با چشمانم می نویسم به 
عشق دیدار محبوب

جانباز قطع نخاعی که به تازگی کتابش را منتشر 
کرده است، از آرزوی دیدار با رهبری می گوید

 حرکت به سوی 
تکنولوژی کارآمد

 مروری بر دیدگاه های 
آیت اهلل سیدمحمدمهدی میرباقری

موسیقی سنتی ایران
موزه ای می شود 

گفت وگو با جالل الدین دری به مناسبت 
اجرای نمایش - موسیقی »کافه عاشقی«

حل مشکالت 
کلیله و دمنه 

مجموعه  تهیه کننــده 
»کلیله و دمنــه« خبر 
داد که قســمت جدید 
این مجموعه بــا مجوز 
ساترا پخش خواهد شد. 
احمدی  ســیدمصطفی 
تهیه کننده این مجموعه 
به خبرگزاری مهر گفت 
که مشكالت عرضه این 
مجموعه حل شــده و با 
تعامالت انجام شــده با 
ساترا قسمت ششم »کلیله 
و دمنه« توزیع خواهد شد. 
مجموعه »کلیله و دمنه« به 
کارگردانی مرضیه برومند 
مدتی است که از شبكه 
نمایش خانگــی عرضه 
می شــود و طی یک ماه 
اخیر دچار حاشیه هایی 
هم شد. بعد از ۵ قسمت 
از عرضه ایــن مجموعه، 
حجمی از انتقادات متوجه 
سریال شد که با توجه به 
مضمون و محتوای عرضه 
سنی  درجه بندی  شده، 
آن را مورد سؤال قرار داده 
بودند. با این حال مرضیه 
برومند کارگــردان این 
مجموعه که پیش از این 
در  مختلفی  سریال های 
حوزه کــودک و نوجوان 
هم ساخته است مخاطب 
»کلیلــه و دمنــه« را 
بزرگساالن خطاب کرد و 
اعالم کرد که برای کودک 
و نوجوان امروزی ساخته 
نشده اســت. در واکنش 
به این انتقــادات وزارت 
ارشاد مسئولیت ساخت و 
توزیع این مجموعه و دیگر 
تولیدات عرضه شده در 
پلتفرم ها را متوجه سازمان 
صداوسیما و زیرمجموعه 
آن یعنی ساترا دانست. 
همزمان با انتقادها پخش 
برخی ویدئوهــا از این 
مجموعه در فضای مجازی 
باعث شد سعید مقیسه 
رئیس ســاترا اعالم کند 
که این سریال عروسكی 
مجــوزی بــرای عرضه 
ندارد و ســاترا به دنبال 
 حكم قضایی برای توقیف

 آن است.

برد پیت: 
از بازیگری 
خداحافظی 

می کنم

بعد از یک سال جست وجوی 
ناکام برای یافتن گنج، ستاره 
هالیوودی به پایان بازیگری 
فكر می کند. اینها مهم ترین 
فرازهــای مصاحبه اخیر 
برد پیت هســتند. اینطور 
که ایسنا به نقل از ددالین 
روایت کرده این بازیگر برنده 
اسكار در مصاحبه با مجله 
جی کي درباره ادامه فعالیت 
هنری خود گفــت: »خود 
را در فصــل پایانی حرفه 
بازیگــری ام می بینم. باید 
منتظر بمانم ببینم این بخش 
آخر چگونه پیش خواهد 
رفت و چگونه آن را طراحی 
می کنم؟« پیــت عالوه بر 
حرفه بازیگــری صاحب 
 Plan«کمپانی فیلمسازی
B«  نیز هســت، کمپانی 
موفقی که در ۲۰سال اخیر 
درآمد چنــد میلیاردی 
داشــته و محصوالت آن 
تاکنون 3 بار برنده جایزه 

اسكار شده اند.
کوئنتیــن تارانتینــو که 
در چند فیلم بــا برد پیت 
همكاری داشته، او را با پل 
نیومن، رابــرت ردفورد و 
استیو مک کوئین« مقایسه 
می کند و می گوید: »او یكی 
از آخرین ستاره های باقی 
 مانده سینماســت که یک 
نژاد متفاوت از انسان است و 
صادقانه بگویم، فكر نمی کنم 
بتوانید دقیقا او را توصیف 
کنید. زمانی کــه در حال 
ساخت فیلم »حرامزاده های 
لعنتی« بودیم متوجه آن 
شدم. وقتی او در صحنه بود، 
احســاس نمی کردم که از 
منظره دوربین نگاه می کنم. 
احساس می کردم دارم فیلم 
می بینم. فقط حضور او در 
چارچوب قاب این تصور را 
ایجــاد می کرد«. برد پیت 
در ســال۲۰۲۰ برای بازی 
در فیلم »روزی روزگاری 
در هالیوود« به کارگردانی 
کوئنتین تارانتینو موفق به 
کسب جایزه اسكار بهترین 

بازیگر مرد شد.

7 جلد درباره فرهنگ روستای »دماب«
آیین معرفی کتاب »ُدمــاب« تالیف یداهلل میرزایی و با پژوهش 
ســمیرا میرزایی و شــهرداد میرزایی، به عنوان اثری در حوزه 
ایرانشناســی و مطالعه مناطــق ایران در مرکــز همایش های 
بین المللی سازمان اســناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی 

ایران برگزار شد.
به گزارش همشــهری، کتاب »ُدماب« مجموعه پژوهش هایی 
درباره فرهنگ و تاریخ روســتای ُدماب از توابع استان اصفهان 
است که در ۷ جلد منتشر شده است، این کتاب شامل ۷کتاب 
درخصوص ثبت مظاهر فرهنگی، آداب و رسوم، گویش، تبار و 
سایراجزای فرهنگ یکی از روستاهای استان اصفهان است. در این 
آیین یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزارت ارشاد حضور داشت 
که در سخنرانی از این کتاب گفت: »چندی پیش با مطالعه کتابی 

که به ویژگی ها و سیر تاریخی روستاهاي کشور پرداخته بود نیاز 
به تالیف کارهای فاخر در حوزه ثبت فرهنگ روستاهای کشور 
را احساس کردم و با مطالعه مجموعه دماب ضرورت توسعه این 
اقدام را بیش از پیش دانستم.ضروری است تا اقدام مولف مجموعه 
»ُدماب« در سطح کشور گسترش یابد و معاونت فرهنگی وزارت 
ارشاد آماده است تا از مولف این مجموعه حمایت کند و شیوه کار 
و تجربیات مولف در سراسر کشور توسعه یابد.« وی با عنوان این 
مطلب که تالیف و انتشار دانشنامه هایی نظیر »ُدماب« در ثبت و 
نگهداشت میراث فرهنگی روستاهای کشور مفید است، اظهار 
امیدواری کرد که بتوان برای تعداد کثیری از روستاهای کشور 

مجموعه ای نظیر دانشنامه »ُدماب« تدوین کرد.
محمدرضا زائری، رئیس اندیشگاه فرهنگی ســازمان اسناد و 

 کتابخانه ملی ایران در آیین معرفی کتــاب »ُدماب« نیز گفت:
» افزایش تعلق به خاک درواقع ترویج فرهنگ و گفتمان مقاومت 
است. کتابخانه ملی از آنجایی که در جایگاه استانداردسازی قرار 

دارد، بر خود وظیفه می داند که با برگزاری مراسمی 
مانند معرفی دایره المعارف روســتایی دماب، الگو و 
نمونه ای برای سایر تدوین تاریخ و فرهنگ روستاهای 
ایران ارائه کند. وی اضافه کرد: بسیاری از مشکالت 
فرهنگی ناشــی از بر هم خوردن توازن هاست، یکی 
از توازن های بر هم خورده توازن جمعیت شــهری و 
روستایی اســت که این عدم توازن ناشی از افزایش 
درآمد نفتی کشور در دهه3۰ و توسعه شهرنشینی بوده 
است.« سیدمحمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث 

فرهنگی و عضو پیوسته فرهنگستان هنر از دیگر سخنرانان این 
مراسم بود، وی در صحبت هایش از عالقه به وطن گفت و اینکه 
عالقه به وطن باید حاصل از معرفت باشد، دوست داشتن تصنعی 
سبب بروز ناسیونالیسم می شود اما دوست داشتن 
ناشــی از معرفت ارزشمند اســت.موضوع حفظ 
و نگهــداری از فرهنگ و میــراث فرهنگی دچار 
پیچیدگی است و درباره نحوه برخورد و مواجهه با 

آن اتفاق نظری وجود ندارد.
وی یادآور شد: »ظرفیت های فراوانی در روستاهای 
کشــور وجود دارد و هر روستای کشــور مانند 
»ُدماب« دارای فرهنگ غنی و ارزشمندی است 

که باید به همه آنها توجه کرد.«

مسعود پویا گزارش
روزنامه نگار


