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 نام خدای مهربانبه

 بیانیه هیئت داوران

 بنیانبخش ویژه فرهنگ

 بازیششمین جشنواره ملی اسباب

 

 ها استبخش جانبه نام آنکه یادش آرامش

های بارز تقاطع اقتصاد و فرهنگ است؛ از سویی، با یک بازار خود از مصداق بازی در ذاتصنعت اسباب

ثیرات پرقدرت کاالهای أجهانی گسترده به ارزش چند ده میلیارد دالر و رو به رشد مواجه هستیم و از سویی، ت

تقیم تقیم و غیرمسدر شخصیت مردمان، امری بدون تردید است. از دیرباز، نتایج مسشده در این بازار تولید و عرضه

خصوص کودکان محل توجه اهل ها و بهگیری ذهن و جان انسانو اسباب آن در شکل« بازی»کارگیری مفهوم به

 جرمنها در ذهن کودک تواند به نقش بستن باورها و ارزشبازی حاوی پیامی است که میهر اسبابنظر بوده است. 

 د. بشو

های فرهنگی این پدیده توان از پرداختن به جنبه، نمیبازیاباز این رو در هرگونه بررسی تخصصی اسب

بازی ایران هم ابعاد فکری و فرهنگی های پیشین جشنواره ملی اسبابدر همین راستا، در دوره نظر کرد.صرف

های داوران در انتخاب و اعالم آثار برگزیده بوده است. اما در جشنواره ششم، با همفکری تولیدات از شاخص

 رقرار شد به طور اختصاصی و از منظ« بنیانهای فرهنگمرکز توسعه فعالیت»بیرخانه جشنواره و با پشتیبانی د

محصوالت حاضر در جشنواره ، بههای مختلف فرهنگی و هنریظهور و بروز در عرصه هایقابلیتهویت فرهنگی و 

 شود. های برتر از این منظر اعطاپرداخته بشود و جوایزی ویژه به بازی

گیری کرونا باعث شد مانند بسیاری از رویدادهای مشابه دیگر در جهان و ایران، مشکالت حاصل از همه

بندی ریزی و زمانبازی با فراز و نشیب و تغییرات بسیاری در برنامهبرگزاری ششمین دورۀ جشنواره ملی اسباب

ب بار تعریف شده بود، سببنیان برای اولینی فرهنگهارو بشود. این ماجرا در کنار این نکته که بخش بازیروبه

اما  ،برانگیز باشدچالششده برای بررسی آثار حاضر در جشنواره در این بخش های از پیش اعالمشد تطابق شاخص
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ود. کار گرفته شبا همکاری دبیر محترم جشنواره، سعی شد روندی تخصصی و منصفانه برای داوری این بخش به

امیدوار است با استفاده تجربیات مفید سال جاری، تمهیدات الزم برای فراخوان و برگزاری بخش  هیئت داوران

 های آینده جشنواره در ترازی باالتر مد نظر قرار گیرد. در دوره بنیانهای فرهنگبازی

کمیته  ربازی، تمامی آثاری که با نظدر ششمین جشنواره ملی اسباب بنیانفرهنگبرای اعطای جایزه ویژه 

های عمومی مانند انتخاب این دوره به بخش رقابتی راه یافته بودند مورد توجه قرار گرفتند. عالوه بر شاخص

طراحی بصری، کیفیت تولید و رعایت نکات ایمنی، هیئت داوران امتیازهای بیشتر را برای آثاری منظور کرد که 

 در طراحی و تولید آنها، مواردی چون:

  جا و غیرتصنعی از عناصر بومی، ملی و دینی در طراحی بازیبازی و استفاده بهخاستگاه فرهنگی 

 های مخالفها و هنجارهای فرهنگی جامعه ایرانی اسالمی در جوهره بازی و پرهیز از ترویج پیامطرح پیام 

 برای توضیح عناصر فرهنگی بازی داشتن پیوست 

 صرف برداری یا اقتباسلیفی بودن و اجتناب از نسخهأت 

 موریت آنأخصوص داستان بازی و مهای مختلف بهنوآوری و ایجاد تمایز در جنبه 

 های فکری و شناختیتکیه بر مهارت 

 ظرفیت طراحی و تولید محصوالت جانبی و مکمل فرهنگی و هنری 

 مند بودند محصوالت را ازمورد توجه قرار گرفته بود. همچنین هیئت داوران و پشتیبان این بخش عالقه

جنبه فروش و موفقیت در بازار و میزان اقبال مخاطبان به آنها هم بررسی کنند که متاسفانه به علت عدم وجود 

 های متقن، این امر میسر نشد. داده

در پایان هیئت داوران از میان آثار مورد بررسی چهار اثر را حایز رتبه ویژه جایزه فرهنگ بنیان دانسته و 

 نماید:معرفی می این آثار را بدین ترتیب

محصول مشترک کانون پرورش فکری « سفالگر»رتبه اول جایزه ویژه فرهنگ بنیان به بازی رومیزی 

 های تاریخی وساختهکودکان و نوجوانان و موسسه هوپا به خاطر نگاه ویژه به بازسازی و بازآرایی بخشی از دست

 ای فرهنگی و هنریهای رومیزی در زمینهه بازیملی ایران در دوران باستان و اسالمی و همچین نگاه نو ب
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محصول گروه هزارتو به خاطر نگاه ویژه « ایران من»رتبه دوم جایزه ویژه فرهنگ بنیان به بازی رومیزی 

 های آن در قالب یک بازی رومیزیبه وضوع گردشگری و مروری بر جاذبه

ه هفت خوان به خاطر نگاه فرهنگی و از گرو «سوداگران راه ابریشم»های رتبه سوم مشترک به بازی

 دوست در قالبهای معماری ایرانی از مجموعه بازیبه خاطر نگاه ویژه به جلوه «چینکاشی»گرافیک ویژه بومی و 

 های رومیزی  بازی

، خرسند بنیانهای فرهنگبخش بازیدست اندرکاران برگزاری تمام دردانی از تالش قت داوران با ئهی

 های آینده و با همکاری دیگر فعاالنسالدر دارد که  انتظارد و شبا موفقیت برگزار این بخش  نوبتاست که اولین 

 های فکری و فرهنگیبازی . توجه روزافزون به طراحی و تولید و عرضهبر کیفیت برگزاری آن افزوده شود مرتبط

امید دارد با تداوم این سیر مثبت و ن های اخیر در بین تولیدکنندگان ایرانی، مشهود است. هیات داورادر سال

ا ب حضور آثاریبازی کشور، شاهد گونه در بازار اسبابحمایت سالم از آن با هدف کسب سهمی باالتر برای این

 های بعدی جشنواره باشیم.های متعدد و متنوع فرهنگی و هنری در دورهپیوست

                                                                       

 داوران بخش فرهنگ بنیان
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