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نسل ناشناخته َاپ
آیاماتصوریازدنیایجدیدکودکان

ونوجوانانمانداریم؟

حسینشیخاالسالمی
 دبیر علمی و محتوایی
 جشنواره  کودک آنالین

 ســخن گفتن از تأثیری که شــیوع و رواج استفاده از 
ابزارهای دیجیتال بر کودکان و نوجوانان داشــته اســت، 
اگرچه هنوز هم به یکی از  موضوعات داغ روز تبدیل نشده، 
اما به تدریج درحال تبدیل از زمزمه، به آوایی بلند در افکار 
عمومی است. تولید محتوا در این  زمینه، در ماه  های اخیر 
رشد چندبرابری داشــته و نهادهای مختلف، چه از زاویه 
منع و ســلب اختیار از کودکان و نوجوانــان، چه از  منظر 
سیاست گذاری و تدوین آیین نامه  های جدید و چه با هدف 
پژوهش و توصیف وضع موجود وارد این میدان شده اند و از 
 راست و چپ در مورد تأثیرات احتمالی این واقعیت در آینده   

نزدیک، اظهار »نگرانی« می  کنند. 
در جشــنواره کودک آنالین بنای آن نداریم که بار دیگر 
همــان زمزمه ها را پــژواک دهیم و با نشــان دادن غولی 
بی شاخ و دم از فضای  گســترده و وسیع شبکه  نامتمرکز 
وب، والدین را بترســانیم یا تالش کنیم با تقسیم اینترنت 
به دو بخش »پــاک« و »ناپاک«، الگوی  قدیمی و التقاطی 
پذیرش گزینشی این عرصه   جدید را ارایه دهیم. به گمان 
ما، نهادهای مسئول و دست  اندرکار به اندازه   کافی  مشغول 
به این امر هستند و به زودی نیز تالش هایشان تا حد ممکن 

به ثمر خواهد رسید. 
اســتفاده   دیگری که می توان از این فرصت کرد، جلب 
توجه به نکته   دیگر و چه بســا بنیادی  تری از اصل مسأله، 
یعنی مواجهه   نسل جدید کودکان و نوجوانان با دنیای پهناور 
اینترنت است. بیش از دو هزار و پانصد سال پیش، افالطون 
برای نشان دادن فاصله   میان حقیقت و واقعیت از تمثیلی 
استفاده کرد که تا قرن ها نشانه   کوچکی و محدودیت دید 
بشــر بود. این تمثیل که با نام   »تمثیل غار« شهرت یافته 
است، مردم عادی را مشابه انســان هایی می  داند که رو به 
دیواره   غاری نشسته  اند و تنها بهره  ای که از  حقیقت دارند 
سایه هایی است که در اثر تابش نور خورشید به اشیا و اجسام 
بر دیوار می  افتد. آیا نمی  توان فرض کرد که این همه  نگرانی 
و دغدغه  ای که ما از مواجهه   کودکانمان با دستگاه های به روز 
و فناوری  های نوین رسانه ای احساس می  کنیم، چیزی است 

 شبیه همان سایه  هایی که روی دیوار افتاده  است؟
واقعیت آن  است که تأثیرات فناوری  های نوین رسانه  ای 
بر سرشت و رفتار انســانی هنوز به صورت کامل شناخته 
نشده است، شاخه ای  از معرفت که »علوم انسانی دیجیتال« 
نامیده می شــود، نزدیک به یک دهه در تالش اســت این 
تأثیرات را بازشناسی کند و نه تنها  هنوز نتوانسته به فهرستی 
حتی اجمالی از این تحوالت برسد، بلکه سرعت بیشتر رشد 
تکنولوژی نسبت به این مطالعات  دانشگاهی، دانشمندان را 
به این نتیجه رسانده که رسیدن به چنین فهرستی کمابیش 
ناممکن اســت. حال با توجه به این واقعیت،  آیا خنده  دار 
نیست که واکنش ما در برابر نسلی که از بدو تولد در این فضا 

و سپهر زاده شده، تنها »نگرانی« است؟
ما بر این باوریم که دامنه   این تأثیرات فراتر از آن اســت 
که بتوان به درســتی تشــخیص داد، ما معتقدیم تحول 
در ارتباطات انســانی  حاصل از ابداعات جدیــد در حوزه   
فناوری  های رســانه  ای چنان عمیق و تأثیرگذار اســت 
که به این زودی نه می  توان آنها را شــناخت و  نه می توان 
تدبیرشان کرد، اما درســت مثل کسانی که در تمثیل غار 
افالطون، تصمیم می  گیرند از روی آن ســکو بلند شوند، 
دیگر به  دیواره  غار چشم ندوزند و تالش کنند تا چشمشان 
به نور مستقیم و درخشــان خورشید عادت کند، شاید ما 
نیز باالخره زمانی باید  دست روی زانوانمان بگذاریم، بلند 
شویم و حقیقت را بپذیریم. ما باید بپذیریم نسل متفاوتی 
درحال رشد و نمو است، نسلی  چنان دگرگون که احتماال 
حتی در اصول بینش و نگرش به مفاهیم بنیادینی همچون 
زمان، مرگ و انسان نیز با ما اختالف نظر  خواهد داشت. اما 
این پذیرش، تنها قدم نخست اســت، آن چه آن را موجه و 
معقول می  سازد، رویای هم سخنی و هم  قدمی با این  نسل 
جدید است، تصویری از دو نسل که اگرچه بیش از همیشه 
با هم متفاوتند، اما از تــوان و مهارت گفت  و گو برخوردارند 
و  می توانند افق زیســتی و مفهومی خود را با »دیگری« به 

اشتراک بگذارند. 
جشــنواره  »کودک آنالین« را می  تــوان از این منظر و 
در این چارچوب مفهومی نیــز درک کرد. قدمی هرچند 
کوچک برای ایجاد  ارتباط ســامانمند، زایا و حقیقی میان 
چندین نسل از تولیدکنندگان و مصرف  کنندگان محتوا، 
بر بســتری مطلقًا نو، متفاوت و  منعطف. اگرچه نمی  توان 
از این قدم نخســت و کوچک، انتظاری بزرگ و نشــدنی 
داشت، اما دست کم می توان امیدوار بود با درست  برداشتن 
این قدم، دیگرانی قدم های بعدی را محکم  تر برداشته و به 

دستاوردهایی بزرگتر و ماناتر برسند. 
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فناوری تشخیص چهره گلکسی اس ۱۰ سامسونگ امنیت خوبی ندارد و با نشان دادن عکس یا 
ویدیو، می توان این سیستم را  به راحتی فریب داد. ظاهرا فناوری تشخیص چهره گلکسی اس 10 با 
نمایش دادن ویدیو و تصویر از روی گوشی هوشمند دیگری  به راحتی فریب می خورد و قفل دستگاه 
باز می شود. حتی در بررسی انجام شده مشخص شد گلکسی اس ۱۰ تفاوت چهره  اعضای  خانواده 

که شباهت هایی با یکدیگر دارند را به خوبی تشخیص نمی دهد و فریب می خورد. 
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 فناوری
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 گلکسی اس 10 
فریب می خورد

مهرنوشگرکانی|کودکی های پدر و مادرهای 
امروز پر از خاطرات مشترک از برنامه های تلویزیونی 
اســت که در آن روزهــای تک رســانه ای رویاهای 
مشترک آنها را می ساخت؛ از هادی و هدی تا زهره 
و زهرا، از شــهر موش ها تا کاله قرمزی و پسرخاله، 
از بل و سباســتین تا نل و پدربــزرگ تنومندی که 
محافظ اطمینان بخش او بود، از تنهایی حنا دختری 
در مزرعه تا ماجرای عجیب خانواده دکتر ارنست در 
جزیره ای وسط اقیانوس، از داستان دختری یتیم تا 
بابالنگ دراز، از ماجراهای ســندباد بحری و علی بابا 
تا پینوکیو، از یوگی و دوســتان گرفته تا پسرشجاع، 
از خیره ســری هاچ زنبورعســل تــا رامــکال و از 
فوتبالیست  ها تا ایکی اوسان خاطرات دوران کودکی 
ما را رقم می زنند و حاال بسیاری از آنها در این دنیای 
پر از رسانه های متنوع و آنالین یک دغدغه مشترک 
دارند؛ خاطرات فرزندان ما را چه کسانی می سازند؟ 
آیا ما خودمان در خلق این خاطرات که بنیان هویت 
نسل آینده اســت، نقش کافی داریم؟ آیا می دانیم 
فرزندانمان چــه می بینند؟ آیا آن چه می بینند برای 
روانشان مناسب است و به رشدشان کمک می کند؟ 
با این دغدغه بود کــه از دل آن و با همراهی وزیری 
که اهل همین نسل است، کودک آنالین به دنیا آمد.

کودک آنالیــن قول داد به تمــام ایده ها فرصت 
دیده شــدن بدهد، قول داد شــرایط را برای رشد 
منطقی و طبیعــی ایده ها فراهم کنــد، قول داد 
دغدغه های جعلی و دروغیــن را در داوری هایش 
دخیــل نکند، قــول داد صــادق باشــد و عدالت 
توزیعی را در سراســر کشــور رعایت کند. شورای 
سیاست گذاری تشکیل شد، ریاست جشنواره پا به 

میانه میدان گذاشــت و نهادهای حامی پشتیبانی 
خــود را آغــاز و »VOD«هــا بــرای راه اندازی 
اپلیکیشن های اختصاصی کودکان اعالم آمادگی 
کردند. دبیــر و هیــأت دبیران انتخاب شــدند و 
باالخره از 14 آذرمــاه 97 درهای کودک آنالین رو 
به ایده های تمام مردم کشور باز شدند و همان طور 

می رفت،  گمانــش  که 
مــردم در تمام کشــور 
به ایــن دعوت پاســخ 
مثبــت دادنــد. 1121 
ایــده و فیلــم کوتــاه 
که  برای جشــنواره ای 
را  دوره اش  نخســتین 
فرصت  می کرد،  تجربه 
تبلیــغ چندانــی هــم 
نداشت، ســازوکارهای 
تــازه ای را هــم تجربه 
می کرد که تا به حال در 

تاریخ سرزمینمان نظیری 
نداشــت رکــوردی باورنکردنی بــود و حاال نوبت 
هیأت انتخــاب بود که از میان بیــش از هزار ایده 
و فیلم برترین هایشــان را انتخاب کنند تا شرایط 
برای معرفــی فیلم های برتر و ســاخت ایده های 
برگزیده فراهم شــود و با یک ماه جلســه، بحث و 
بررسی کارشناســی و مشورت تا به اینجا رسیدند. 
18 اسفند 1397 جشــن انتخاب نخستین دوره 
جشــنواره کودک آنالین و روز معرفــی 20 ایده 
نو، 20 پدیده رســانه ای جدید، 20 زنجیره ارزش 
صنایــع محتوامحور بود که با ســرمایه و مدیریت 

پشتیبان و شتاب دهنده بخش خصوصی مبتنی بر 
ایده هایی از سراسر کشور و با حمایت و پشتیبانی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات فعالیت خود را 

آغاز خواهند کرد. 
عالوه بر ایده هایی که قرار اســت با پشــتیبانی 
و  اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت 
شتاب دهنده های بخش 
خصوصــی بــه صورت 
ســاخته  وب ســری 
شــوند، اپلیکیشن های 
پیام رسان  تاچســتان، 
مداد، نبات و آیوتون  نیز 
در آیین برگــزاری این 
جشنواره معرفی شدند. 
این اپ ها نیز با همراهی 
و پشــتیبانی جشنواره 
کودک آنالیــن و وزارت 
ارتباطــات ســاخته و 

عرضه شدند.
فیلم هــای ارایه شــده در بخــش فیلــم کوتاه 
جشــنواره کودک آنالین نیز در مراســم اختتامیه 
جشــنواره در بهــار 98 معرفی خواهد شــد و به 
نمایش درخواهد آمد که این بخش از جشنواره نیز 

داوران مربوط به خود را دارد.
داوران نماینــده شــتاب دهنده در بخش ایده 
جشــنواره کودک آنالین کار بررســی آثــار را با 
حضور صاحبان 44 ایده در ســالن یاس باشــگاه 
پیــام وزارت ارتباطــات آغاز کردند. قــرار بر این 
بود صاحبــان 44 ایــده، ایده های خــود را برای 

نماینده هــای شــتاب دهنده معرفــی کنند و به 
20 ایده منتخب خودشــان رأی دهنــد و در انتها 
هم داوران شــتاب دهنده با توجه به رأی طراحان 
ایــده و تصمیم گیــری هیــأت داوران، 20 ایده 
منتخب را برای معرفی به شتاب دهنده ها انتخاب 
کنند. محمد ابوالحســنی، زهرا ابوالحسنی، میثم 
پورموذن، فرورتیش رضوانیه، فاطمه شکیب، بهرام 
عظیمی، امیر مسعود علمداری، مریم کشکولی نیا 
و امیر مهران از صبح روز شــنبه، 18 اسفندماه بر 
اســاس حضور صاحبان ایده در برنامه پیچینگ و 
ارایه ایده ها از ســوی صاحبان 44 ایده نامزد شده، 
به عنوان نماینده شــتاب دهنده کار بررســی آثار 
برای داوری نهایی را انجام دادند و آثار بر اســاس 
رأی نمایندگان شــتاب دهنده و صاحبان 44 ایده 

مشخص شدند.
در انتها هم آیین انتخاب جشــنواره وب سری و 
فیلم کوتــاه کودک آنالین بــا حضورمحمدجواد 
آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
وزیرآموزش و پــرورش،  بطحایــی  ســیدمحمد 
سیدجمال هادیان دبیر جشــنواره کودک آنالین، 
محمدمجتبی حسینی معاون هنری وزارت ارشاد، 
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شــورای عالی فضای 
مجازی کشور، احمدمســجدجامعی عضو شورای 
اسالمی شهر تهران، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد 
ســینمایی فارابی، اعضای شورای سیاستگذاری و 
هیأت داوری و انتخاب جشنواره، مدیران و اعضای 
آسیفای ایران و ســایر چهره های فرهنگی، هنری 
عصر شــنبه، 18 اســفند در سالن شــهید قندی 

وزارت ارتباطات برگزار شد.
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