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مقدمه و بیان مسئله
ســینما بــرای مــا چیســت؟ امــروز اندیشــمندان حــوزۀ رســانه ســینما را، در قیــاس بــا 
ــی،  ــون، شــبکه های ماهــواره ای و اینترنت ــری چــون تلویزی رســانه های مهــم و فراگی
ــتعاره و... در  ــویی، اس ــرار، ذهن ش ــد. تک ــمار نمی آورن ــه ش ــی ب ــانۀ تبلیغ ــک رس ی
ــع را  ــخنی بدی ــر س ــان اگ ــا همچن ــدارد، ام ــون حضــور ن ــدازۀ تلویزی ــه ان ــینما ب س
بتــوان نقــل ســینمایی کــرد، آثــار عمیقــی بــر جــای می گــذارد؛ بــا مخاطبانــی بســیار 
محدودتــر از آنچــه در اختیــار رســانه های الکترونیــک، اینترنتــی و ماهــواره ای اســت.

ــه  ــد ب ــد مخاطــب عالقه من ــوز می توانن  ســینما واجــد یگانه هایــی اســت کــه هن
هنــر را بــه ایــن رســانه جــذب کننــد. پــردۀ بــزرگ یگانــۀ اعجاب برانگیــز و اعجازآمیــز 
سینماســت. کهکشــان را بــا همــۀ عظمتــش می تــوان در صفحــۀ گوشــی ها و تبلــت و 
تلویزیــون دیــد، ولــی آنچــه مخاطــب در ســینما می بینــد بخشــی از فضایــی اســت کــه 
او را در میانــۀ تاریکــی محــض فراگرفتــه اســت و تأثیــر صحنــۀ نمایــش داده شــده بــر 
ایــن پــردۀ بــزرگ را چندیــن برابــر می کنــد. ســینما فضایــی منحصربه فــرد اســت کــه 
انســان در جمــع، امــا در ســکوت و تاریکــی و بــا تمرکــزی مضاعــف، بــه تماشــای 
ــزی را  ــی متمای ــی و عاطف ــای احساس ــینما تجربه ه ــیند. س ــری می نش ــر هن ــک اث ی
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ــذت، شــادی  ــرس، اضطــراب، ل ــد؛ تجربه هایــی از ت ــرای مخاطــب فراهــم می کن ب
و انــدوه کــه در محیــط خانــه و بــا صفحــۀ ٢٠ تــا ۵٠ اینچــی تلویزیــون، بــا آن عمــق 
احساســی کــه مخاطــب در ســینما بــه دســت مــی آورد، کمتــر ممکــن اســت حاصــل 
شــود؛ و درکِ آنچــه بــر پــردۀ ســینما دیــده می شــود به عنــوانِ هنــرِ فیلــم، مجموعــه ای 
از تکنولــوژی صــدا و تصویــر، معمــاری و فضاســازی در تلویزیــون میســر نیســت. 
ــان  ــه مخاطــب خــود امــکان برخــورداری از یــک حریــم خصوصــی در می ســینما ب
ــی  ــای نمایش ــدن در تجربه ه ــق ش ــردازی و عمی ــکان خیال پ ــه ام ــع، و درنتیج جم
ــد و  ــم را می دهــد، او را به طــور کامــل از دغدغه هــای روزمــره منفــک می کن در فیل
در فضایــی محصــور از صــدا و تصویــر بــه عمــق می کشــاند. نقطــه تمایــز ســینما 
ــا تمــام رســانه های عصــر جدیــد در ایــن پخــش منحصربه فــرد مخاطــبِ منفــک  ب
ــه  ــزی ک ــۀ آن چی ــه احســاس و معناســت؛ هم ــق بخشــیدن ب ــع و عم ــۀ جم در میان
ســینما را تــا کنــون حفــظ کــرده اســت. امــا نکتــۀ مهــم و حائــز اهمیــت آن اســت کــه 
ــد  ــینمادار و مخاطــب بای ــم س ــده و ه ــم تهیه کنن ــد، ه ــم هنرمن سیاســت گذار و ه
ســینما را از ایــن نقطه نظــر بشناســند و انتخــاب کننــد و دســت بــه تولیــد یــا مصــرف 

بزننــد تــا از یگانه هــای ســینما بــه تمامیــت بهــره ببرنــد و آن هــا را حفــظ کننــد. 
تاریــخ  صدوبیست ســالۀ ســینمای ایــران، به خصــوص تاریــخ چهل ســالۀ ســینمای 
پرافتخــار بعــد از انقــالب اســالمی، تالطم هــای بســیار در شــناخت ایــن رســانه و نــوع 
ــران در بعــد  به کارگیــری آن را نشــان می دهــد. علی رغــم همــۀ توفیقــات ســینمای ای
ــه لحــاظ  ــری ایــن ســینما ب ــدات هن ــادی، تولی از انقــالب اســالمی، در ســال های زی
محتــوا و فــرم در اندازه هــای ایــن رســانه نبوده انــد. مدت هــا تکنولــوژی متناســب بــا 
رســانۀ ســینما در ایــران موجــود نبــود. بنابرایــن، بــرای حفــظ ســینما به عنــوان یــک هنر 
صنعتی شــده، بایــد عــالوه بــر دالیــل اقتصــادی، زمینه هــای ماهیتــی و هویتــی آن را 
حفــظ کــرد. تنظیــم برنامه هــای کوتاه مــدت و بلندمــدت در توســعۀ هنــر، تکنولــوژی 
ــه عناصــر  و تجــارت ســینما، برنامه هــای حفــظ اســتقالل ســینما از طریــق توجــه ب
ــانه از  ــن رس ــا ای ــررات متناســب ب ــق وضــع مق ــاختاری آن از طری شــکل دهنده و س
راهکارهــای حفــظ ســینما و پویایــی آن اســت. بررســی دســتاوردهای ســاالنۀ ســینما 
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می توانــد نقــاط اوج و فــرود در تــالش بــرای بقــای ایــن هنــر ‑ صنعــت را روشــن و 
متمایــز ســازد، به طوری کــه بــا بررســی آن هــا، عوامــل مؤثــر در اوج بخشــیدن بــه ایــن 
ــه نقــاط  ــده و شــکل دهنده ب ــوان تقویــت کــرد و از عناصــر تضعیف کنن ســینما را بت
فــرود کاســت. امیــد کــه منحنــی بقــای ایــن پدیــدۀ زیبــای عالــم هنــر و صنعــت بــا 

شــیبی مناســب و متناســب همــواره صعــودی بمانــد.

تصویر سینمای ایران در داخل کشور
 تصویــر ســینمای ایــران در داخــل ایــران از زوایــای مختلــف قابــل بررســی اســت. 
ایــن گســتره از نــگاه تحلیلگــران فیلــم تــا ســینماروهای معمولــی را پوشــش می دهــد. 
بــرای رســیدن بــه یــک تصویــر حداقلــی در ایــن ســطور، ابتــدا دســته بندی فیلم هــا 

را بــر اســاس تولیــد برمی شــماریم و ســپس بــه اقبــال بــه ایــن ســینما می پردازیــم.
ــا ١٣٨٠ شمســی در جشــنواره های  حضــور فیلم هــای ایرانــی در دهــۀ ١٣٧٠ ت
خارجــی به اشــتباه ایــن تصــور را ایجــاد کــرد کــه فیلم هــا در ســینمای ایــران همگــن 
ــرای خــود  ــا تجربه گ ــری ی ــه وجــه هن ــاً ب ــینما صرف ــن س ــب ای ــتند و به این ترتی هس
تقلیــل داده شــد. درحالی کــه ســینمای بعــد از انقــالب کامــًال ناهمگــن بــوده و در 
ــد کــرده  ــم تولی ــی از فیل ــواع و گونه هــای متفاوت طــی ســال های پــس از انقــالب ان
اســت. ایــن ســینما از ترکیــب ایدئولــوژی اســالمی اوایــل انقــالب و نقــد و نظــرات 
پیرامــون ایــن ایدئولــوژی بــه همــراه پیشــینه ای تجــاری و هنــری از ســینمای ایــران 
( قبــل از انقــالب) برآمــده اســت و در طــی ایــن ۴٠ ســال تحــول نیــز یافتــه اســت.

بــا تحلیل رفتــن ســینمای رســمی اولیه (ســینمای کامــًال ایدئولوژیک)، ســینماهای 
عامه پســند و هنــری تقریبــاً هم زمــان شــکل گرفتنــد. ســینمای هنــری منازعه برانگیــز 
شــد، بــه ســبب آنکــه فیلم ســازان آن ماننــد پیشــینیان خــود (هنرمنــدان مــوج نــو) بــه 
تأمیــن مالــی دولــت وابســته بودنــد. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن فیلم ســازان ســعی 
می کردنــد مســتقل بماننــد و همچنیــن نســبت بــه حامــی اصلــی خــود دیــد منتقدانــه 
داشــته باشــند. فیلم هــای هنــری انــدک بودنــد، امــا از نظــر کیفیــت، اعتبــار و درآمــد، 
ــا  ــز ب ــد. فیلم هــای عامه  پســند نی ــه شــمار می رفتن ــی ب ــوع فیلم هــای ایران ــن ن مهم تری
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افــزودن بــه تجــارب خــود توانســتند بــا دوری از کلیشــه ها، مخاطــب را بــه ســینماها 
ــد پــس از انقــالب  ــی در ســینمای داســتانی بلن ــان اصل بکشــانند. بنابرایــن ســه جری
شــکل گرفــت: ســینمای دولتــی، ســینمای بدنه ‑ تجاری، ســینمای هنــری ‑ تجربی.

بــه همیــن ترتیــب، مخاطبــان را نیــز می تــوان در ســه دســته جــای داد: گروهــی 
ــینمای  ــه س ــد ب ــروه عالقه من ــتند؛ و دو گ ــینما نداش ــا حضــور در س ــه ای ب ــه میان ک
خــاص و هنــری؛ و دیگــری عامه پســند یــا تجــاری. در نــزد ایــن دو دســته ســینمارو، 
مخاطبــان ســینمای هنــری گــروه کوچکــی هســتند کــه بــه ســینمای خاصــی از منظــر 
اندیشــه و تفکــر عالقه مندنــد و گــروه دوم مخاطبــان ســینمای عامه پســند، بــه گــواه 
آمــار موجــود، جمعیتــی قابل توجــه هســتند کــه ســینما را به عنــوان ســرگرمی تلقــی 
می کننــد. بــرای ایــن دســتۀ اخیــر کــه موضــوع اصلــی ایــن ســطور قــرار می گیرنــد، 
تفریــح ســالم، ســاعتی همــراه خانــواده بــودن و فراغــت از روزمرگی هــا اصــل اســت 

و ســینمای تجــاری ایــران نیــز بــه همیــن گــروه از مخاطبــان توجــه می کنــد.
ــا  ــال ١٣٩٨ ب ــه ۶٣۵ در س ــال ١٣٩٧ ب ــینما از ۵٩۶ در س ــالن های س ــش س افزای
تأکیــد بــر ســاخت مجتمع هــای ســینمایی و تجــاری و تولیــدِ فیلم هــای مفــرح و اقبــال 
بــه ســینمای تجــاری، ســرگرم کننده یــا همــان ســینمای بدنــه بــا همیــن تحلیــل صــورت 
گرفتــه اســت. از ١٠ فیلــم پرفــروش ســال ١٣٩٨، هفــت فیلْم کمــدی، دو فیلــْم حادثه ای 
و یــک فیلــْم سیاســی‑ حادثــه ای بــه شــمار مــی رود و نشــان از ســلیقۀ مخاطــب در اقبــال 
ــد  ــی دارد. هرچن ــری و دولت ــا ســینمای هن ــه در مقایســه ب ــه فیلم هــای تجــاری – بدن ب
ســینمای هنــری از ظرفیــت اکــران وســیع بی بهــره بــوده و ســینمای دولتــی نیــز یــک فیلم 
در ســیاهۀ ١٠ فیلــم پرفــروش دارد کــه ایــن نیــز در نوع خــود در ســالیان اخیر جالب توجه 
اســت. در ســال ١٣٩٨ در مجمــوع ٢۶ میلیــون بلیــت فروختــه شــده و فــروش نزدیــک 
بــه ٣٠٠ میلیــارد تومــان از اکــران حــدود ١٠٠ فیلــم بــه دســت آمــده اســت، کــه فیلــم 
نخســت «مطــرب» بــا حــدود ٣٩ میلیــارد تومــان حــدود ١٣ درصــد کل فــروش را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت؛ فیلمــی کمــدی و ســتاره محور کــه نشــان از توجــه مخاطــب 
بــه ایــن دو مؤلفــۀ مهــم ســینمای تجــاری دارد (آمــار متعلــق بــه ١١ مــاه ســال ١٣٩٨ 

اســت، چراکــه در اســفندماه بــا شــیوع ویــروس کرونــا ســینماها تعطیــل شــدند).
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ــینماها  ــاالنۀ س ــروش س ــن ردۀ ف ــینمایی در باالتری ــس س ــار پردی ــور چه حض
ــد  ــه تفریحــات مــوازی و ســایر دل مشــغولی های خانواده هــا مانن حاکــی از توجــه ب
بهره منــدی از رســتوران ها و مراکــز خریــد اســت. امــروزه فیلــم دیــدن در ســینما تنهــا 
هــدف خــروج از خانــه نیســت، بلکــه ســایر امــور ماننــد خریــد ملزومــات خانــواده، 
ــز در برنامــۀ  ــه توده هــا نی ــع فرهنگــی ب تفریحــات کــودکان و خدمــات ســایر صنای
ــب وکارها  ــایر کس ــرفت س ــب پیش ــه و موج ــرار گرفت ــواده ق ــت خان ــات فراغ اوق

ــوان تصویــر جدیــد ســینما نــزد مــردم بایــد برشــمرد. خواهــد بــود و ایــن را به عن
و  فیلم هــا  ســتارۀ  بــه  مــردم  توجــه  نیــز،  مجــازی  فضــای  بــه  نگاهــی  در 
رویدادهایــی ماننــد نمایــش مردمــی و فــرش قرمــز فیلم هــا و حجــم اســتقبال 
ــان  ــد همچن ــزد مــردم دارد. هرچن ــگاه ســینما ن ازاین دســت برنامه هــا نشــان از جای
فاصلــه تــا آرمــان رابطــۀ مخاطــبِ آگاه و ســتارۀ ســینما بســیار اســت، امــا مرجعیــت 
ــی  ــر مناســبات اجتماعــی، فرهنگــی و حت ســتاره ها و نقــش تأثیرگذارشــان در تغیی
ــه بازیگــران و چهره هــای مشــهور  ــردم ب ــگاه م ــوان کتمــان کــرد. ن سیاســی را نمی ت
به عنــوان هدایتگــر تصمیمــات جمعــی در پویش هــای مردمــی در مســائل اجتماعــی 
تــا کنش هــای جمعــی سیاســی، ماننــد انتخابــات، به وضــوح دیــده می شــود کــه 
عمــًال مهم تریــن نقــش ســینما در همــۀ امــور سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی را رقــم 
می زنــد. بــه ایــن مختصــات، اقبــال مــردم بــه ســریال های نمایــش خانگــی را بایــد 
افــزود، به گونه ای کــه بــا ورود تقریبــی ٣٠٠ میلیــارد تومــان ســرمایه بــرای تولیــد ٢٧ 
ســریال در ســال های ١٣٩٨ و ١٣٩٩، ایــن حجــم از تولیــد به عنــوان محمــل جدیــد 

بــرای جلــب مخاطــب بــه شــمار مــی رود.
در یــک نــگاه کلــی، تصویــر ســینمای ایــران در داخــل کشــور در گزاره هــای زیــر 

قابــل تجمیــع اســت:
با ایده آل اقبال توده ها به سینما فاصلۀ زیادی مانده است.• 
سینما هنوز به عنوان تفریح ارزان قیمت و جذاب شناخته نمی شود.• 
فیلم ها توان رقابت با محصوالت بیگانه را ندارند.• 
سینما به عنوان سرگرمی رونق بخش سایر کسب وکارها نیز هست.• 



 ۶

(۴)

نقــش چهره هــا در تغییــر مناســبات فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی بــا ابــزار • 
فضــای مجــازی قابل توجــه اســت.

 بــا تغییــرات اجتماعــی بایــد بــه پتانســیل ســینما بــرای ســازگاری مــردم و • 
هدایــت جمعــی توجــه نمــود.

تصویر سینمای ایران در جهان
ســینما با اندک اختالف زمانی نســبت به اختراع آن وارد ایران شــده اســت و از نخســتین 
گام هایــش همــواره از توجــه جهانــی برخــوردار بــوده اســت. شناســایی، طبقه بنــدی و 
ترســیم دقیــق تصویــر و جایــگاه ســینمای ایــران در جهــان مســتلزم پژوهش هــای دقیــق 
اســت، امــا در ایــن ســطور و در یــک رویکــرد کلــی تــالش می شــود ضمــن مــروری بــر 
مســیر طی شــده، دو رویکرد اصلی بازشناســی شــود. نگاه نخســت حضور جشــنواره ای 
ســینمای ایــران اســت و نــگاه دوم بــه نقــش کلــی ســینمای ایــران در عرصــۀ جهانــی و 

منطقــه ای می پــردازد کــه ایــن خــود نیــز برآمــده از حضــور جشــنواره ای اســت.
صنعــت تولیــد فیلــم در ایــران در ســال های پیــش از پیــروزی انقــالب اســالمی 
برپایــۀ خواســت  عمومــی و فــروش گیشــه اســتوار بــود و در ایــن مســیر از کلیشــه های 
نــازل و ســینمایی عامه پســند بــرای حفــظ پایه هــای خــود بهــره می بــرد. در همیــن 
دوران برخــی فیلم ســازان جــوان و تحصیل کرده هایــی کــه از خــارج بــه ایــران 
بازگشــته بودنــد، بــه دنبــال ســینمایی اندیشــمند و متفاوت، آثــاری را خلــق کردند که 
از کلیشــه های رایــج بــه دور بــود. ایــن مســیر کم طــرف دار پــس از پیــروزی انقــالب 
اســالمی هم زمــان بــا جایگزینــی گفتمــان تــازه مبتنــی بــر آموزه هــای فرهنگــی جــان 
ــا خالقیــت ســینماگران  تــازه ای گرفــت. ایــن انــرژی و ریل گــذاری جدیــد همــراه ب

ایرانــی راهــی را گشــود کــه همچنــان در ســال پایانــی قــرن حاضــر می درخشــد.
 موفقیت هــای ســینمای ایــران حاصــل دوری از کلیشــه های رایــج جهانــی 
(ســکس و خشــونت) و همچنیــن دوری از فضــای فیلم هــای علمــی تخیلــِی حاکــم 
بــر ســینمای معاصــر بــا رویکــردی واقع گرایانــه در داســتان گویی و تمرکــز بــر اخــالق 
ــران  ــی و اســالمی اســت؛ ســینمای ای ــی فرهنــگ ایران ــات انســانی و بازنمای و کرام
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ــن  ــار ای ــق توانســته اســت درهــای بســتۀ جشــنواره ها را بگشــاید؛ در کن ــن طری از ای
عناصــر، فرم گرایــی و توجــه بــه بیــانِ تــازه در ســینما را نیــز بایــد بــه آن افــزود. بــا ایــن 
مؤلفه هاســت کــه فیلم هایــی همچــون فیلــم «دونــده» از امیــر نــادری، «خانــۀ دوســت 
ــینمای  ــی س ــر پناه ــفید» از جعف ــک س ــتمی و «بادکن ــاس کیارس ــت؟» از عب کجاس
دورۀ جدیــد ایــران شــناخته می شــود. ایــن محصــوالْت فرم گرایانــه مــورد توجــه قــرار 
می گیرنــد و در ادامــه بــا تجــارب جدیــد در فیلــم کوتــاه و مســتند جایــگاه بزرگ تــری 
ــا ورود نیروهــای  ــد. ایــن مســیر ب ــه دســت می آورن را در محافــل ســینمایی جهــان ب
ــه گســترده تر  ــدی در ادام ــد مجی ــی مجی ــا معرف ــر و ب ــار تازه ت ــر و موفقیــت آث جوان ت
می شــود. هزارتــوی ســینمای ایــران کــه بــا نــادری و کیارســتمی آغــاز شــده بــود بــه فتــح 
جوایــز اصلــی معتبرتریــن جشــنواره های اروپایــی منجــر می شــود و درنهایــت بــا بــروز 

ــه اوج می رســد.  ــزۀ اســکار ب توانایی هــای اصغــر فرهــادی و کســب دو جای
اکنــون فــردِ عالقه منــد و تعقیب کننــدۀ فیلم هــای ســینما در جهــان وجــود نــدارد 
کــه بــا فیلم هــای ایرانــی آشــنایی نداشــته باشــد. اقبــالِ رویدادهــای ســینمایی ماننــد 
ــران و شــاید  ــه ســینمای ای ــم، نمایش هــای دانشــگاهی ب جشــنواره ها، هفته هــای فیل
ــای  ــران در گروه ه ــینمای ای ــالق س ــای خ ــن از نیروه ــارکت گرفت ــر از آن، مش مهم ت
داوری و مشــاورۀ برگــزاری رویدادهــای معتبــرِ ســینمایی در جهــان نشــان از آن اســت 
کــه ســینمای ایــران اکنــون جایگاهــی تثبیت شــده  در جهــان دارد. درســت اســت کــه 
تولیــد ٩٠ فیلــم ســینمایی در ســال در مقایســه بــا ســایر کشــورها همانند هنــد، ترکیه، 
ــان ســینمایی  ــا و ســبک زب ــت قصه ه ــا کیفی ــکا قابل توجــه نیســت، ام ــن و آمری چی
فیلم هــای ایرانــی نفــوذ فرهنگــی ســینمای ایــران در رویدادهــای معتبــر جهانــی را بــه 
ــدان در برگــزاری  ــی و مشــارکت هنرمن ــال داشــته اســت. حضــور فیلم هــای ایران دنب
ــا شــده  ــد برندســازی رویداده ــون بخشــی از فراین ــی اکن ــر جهان جشــنواره های معتب
اســت و در نشســت های خبــری متعــدد اعــالم افتخارآمیــز حضــور فیلم یا ســینماگری 
از ایــران در ردیــف اولویت هــا قــرار گرفتــه اســت. گــواه ایــن ادعــا ثبت بیــش از ٢٠٠٠ 

مشــارکت جهانــی در ســال ١٣٩٧ بــرای ســینمای ایــران بــوده اســت.
فیلم هــای پرمخاطــب ســینمای ایــران نیــز کــه در رویدادهــای جهانــی حضــور 
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کم رنگ تــر داشــته اند در ســال های اخیــر بــا حضــور حداقــل دو فیلــم در جشــنوارۀ فیلــم 
ونیــز تجــارب جدیــدی را بــه دســت آورده انــد که نشــان از تحول تازه در این مســیر اســت. 
همچنیــن کســب جوایــز بازیگــری ازجمله در کن و ونیز و چند جشــنوارۀ منطقــه ای دیگر 
نشــان از دگرگونــی در توانایــی فیلم هــای ایرانــی دارد. متأســفانه امــا ســینمای ایــران در 
عرصــۀ اکــران جهانــی هنــوز جایــگاه شایســته ای نــدارد و در تصویــر ســینمای ایــران جای 
آن خالــی اســت. هرچنــد شــاهد نمایش جهانــی موفق برخــی فیلم های مطرح در ســالیان 
اخیــر بــوده اســت، امــا نیازمنــد برنامه ریــزی روزآمــد و علمــی در ایــن زمینــه اســت کــه در 

صــورت تحقــق، شــکوفایی اقتصــادی ســینمای ایــران در دســترس خواهــد بــود.
رویکــرد دوم، چنان کــه گفتــه شــد، نقــش کلــی و تأثیر ســینمای ایــران در جهان اســت 
کــه شــاهد مثــال آن را می تــوان حضــور پررنــگ و تحلیــل و نقد آثــار ایرانــی در معتبرترین 
آکادمی های ســینمایی جهان دانســت. برگزاری ده ها کارگاه آموزشــی و تدریس فیلم های 
ایرانــی در دانشــگاه ها، انتشــار بیــش از ٣٧ عنــوان کتــاب، ١۵٠ عنــوان مقالــه، پایان نامــه و 

رســاله دربــارۀ ســینمای ایــران بــه زبان انگلیســی این ســیاهه را پربارتــر می کند.
ــد  ــه مانن ــینمای منطق ــر س ــکار ب ــل ان ــر غیرقاب ــترک و تأثی ــد مش ــه تولی ــه ب  عالق
ترکیــه و کشــورهای عربــی و کمــی دورتــر در اروپــا ماننــد فرانســه و ایتالیــا، کــه در کالِم 
سینماگرانشــان به وضــوح تبییــن شــده اســت، تصویــر دقیــق و نفوذ همه جانبۀ ســینمای 
ــی آن  ــر جهان ــران در تصوی ــینمای ای ــزرگ س ــد. خصیصــۀ ب ــادآوری می کن ــران را ی ای
ســینمای کم هزینــه، واقع گرایانــه بــا قصه هــای جهانــی و دردمندانــه دربارۀ انســان اســت. 
ایــن دســتاورد بــزرگ فرهنگــی در ســال های اخیــر مــورد الگوبــرداری ســایر کشــورها 
ماننــد ترکیــه، کــره جنوبــی، ویتنــام و حتــی برخــی کشــورهای اروپایــی قــرار گرفتــه و بــا 
ــران  ــا ایــن توصیــف، ســینمای ای ــه عرصه هــای جهانــی ورود کرده انــد. ب ایــن روش ب
اگــر بــه تکمیــل مســیر چهل ســاله اش می اندیشــد، بی تردیــد تدویــن برنامــه بــرای اکــران 

جهانــی و ســرمایه گذاری در تولیــد مشــترک مســیری الزامــی خواهــد بــود. 
ــدات  ــه اهمیــت ســینما در داخــل کشــور و حضــور تولی ــن گــزارش باتوجه ب در ای
داخلــی در رویدادهــای جهانی، مســیر ســینمای ایران در ســال ١٣٩٨ از گــزارش میراث 
ســال ١٣٩٧ آغــاز و بــا طــرح و نقــد و بررســی جریــان سیاســت گذاری (سیاســت های 
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اداری و مدیریتــی، اقتصــادی و مالــی) و برنامه ریزی هــای مرتبــط بــا تولیــد و پخــش و 
اکــران و حضــور در جشــنواره های داخلــی و خارجــی ادامــه می یابــد. همچنیــن جریــان 
فیلم ســازی ســال ١٣٩٨ از منظــر تفکیــک نقــش نهادهــای فیلم ســازی در کشــور 
گــزارش و بررســی می شــود و درنهایــت، پرونــدۀ ایــن گــزارش بــا ســخنی کوتــاه پیرامــون 

اخبــار رخدادهــای اعضــای خانــوادۀ ســینمای کشــور بســته می شــود. 

میراث سینما از سال ١٣٩٧
ســینمای ١٣٩٧ توشــۀ  خــود را در فروردیــن ١٣٩٨ بــه ســالی جدیــد بــا رویدادهــای 

نــو ســپرد. ایــن توشــه عبــارت بــود از: 
جدول شماره ١. میراث سینما در سال ١٣٩٧

٣۴١تعداد سینماهای کشور

۵٩۶تعداد سالن و پرده های کشور

١۵٧٧٠٧تعداد صندلی ها

١٢٠مجموع تعداد پروانه ساخت سینمایی صادرشده

٩٠تعداد فیلم تولیدشده

مجموع تعداد فیلم اکران شده در سینماهای کشور (با 
١۴٠گروه هنر و تجربه)

٢٨,۵٣٧,۴١٠ نفرتعداد مخاطبان سینما در کل کشور

٢/۵٠٧/٧١٩/۴٩٨/٠٠٠ ریالمیزان فروش حاصل از اکران سینماها

٨٧٨٧۵ ریالمتوسط قیمت بلیت

هزارپا با ۴ میلیون مخاطب در ژانر کمدیپرفروش ترین فیلم

١۵۵مجموع پروانه های نمایش صادرشدۀ غیرسینمایی (ویدئو)

۴٣٠٠٠مجموع آثار بارگذاری شده در شبکۀ نمایش خانگی

مجموع آثار کوتاه، مستند و انیمیشن تولیدشده 
٧٨(توسط مراکز سازمان سینمایی)

٧تعداد فیلم های کمدی تولیدشده

٢٠۵مجموع جوایز جهانی سینمای ایران
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از مجمــوع اطالعــات آمــاری فــوق١، ســال ١٣٩٧ را می تــوان نقطــۀ عطفی برای 
افزایــش تولیــدات ســینمایی، تنوع پذیــری ژانــر و بــه تبــع آن هــا افزایــش مخاطــب 
ــم  ــا رفــع توقیــف شش ســاله از فیل ــران دانســت. ســینمای ١٣٩٧، ب در ســینمای ای
«آشــغال های دوست داشــتنی» (بــه کارگردانــی امیرحســین یوســفی)، کارنامــه  نســبتاً 
موفقــی را بــرای ســال ١٣٩٨ بــر جــای گذاشــت؛ کارنامــه ای ســفید امــا جنجالــی؛ 
جنجــالِ حاصــل از حضــور پول هــای کثیــف در فیلم هــای سفارشــی (کــه بیشــتر 
شــبیه ادعــا بــود تــا اتهــام! ادعایــی کلــی، بــدون رفرنس هــای دقیــق و اثبــات مســئله، 
کــه فضــای ســینما را بــا شــایعات و اخبــار زرد مســموم کــرد، عناویــن فیلم هــا و یــا 
اســامی ســرمایه داران و وجــه کثیفــی پــول ایشــان هرگز مشــخص نشــد)٢؛ و همچنین 
جنجــال بخشــی از ســینما علیــه ســینمای گلخانــه ای و ســینمای مبتــذل کــه باعــث 
ــو و  ــه در ایجــاد فضــای گفت وگ ــی حــول موضــوع شــد، ک نشســت های مطبوعات
تضــارب آرا مؤثــر و مفیــد بــود. ســال ١٣٩٧ شــاهد رشــد ۵٧ درصــدی فیلم ســازان 
ــار  ــینمای ١٣٩٧، کوله ب ــود. س ــران ب ــینمای ای ــد در س ــم بلن ــوان فیل ــا ٢٢ عن اول ب
ــه ســال ١٣٩٨ تحویــل داد؛  ــوع خــود در فیلم ســازی و ژانرهــای ســینمایی را ب متن
ــوان،  ــودک و نوج ــالب، ک ــب انق ــای غال ــا ژانره ــینمای ١٣٩۶ را ب ــه س درحالی ک
ــی  ــران تولیدات ــود. ســال ١٣٩٨، ســینمای ای ــه ب ــل گرفت کمــدی و اجتماعــی تحوی
قابل توجــه در ژانرهــای پلیســی، کــودک، کمــدی، سیاســی، اجتماعــی، انقــالب و 

انیمیشــن را از ســال پیــش به عنــوان میراثــی ارزنــده دریافــت کــرد.
در گــزارش شــش ماهۀ اول ســال ١٣٩٧، حضــور گســتردۀ فیلم هــای کوتــاه 
ایرانــی در جشــنواره های بین المللــی مطــرح شــد. ١۴۵٢ فیلــم کوتــاه و بلنــد در 
ــان  ــار و در پای ــن ســال، ١٨۶ ب ــه شــدند و در شــش ماهۀ اول ای جشــنواره ها پذیرفت
ــان  ــران در جه ــام ای ــز در رقابت هــای فرهنگــی ن ــا کســب جوای ــار، ب ســال، ٢٠۵ ب

مطــرح شــد.

١. «سالنامه آماری سینمای ایران در سال ٩٧»، سازمان سینمایی کشور، توسعه فناوری و مطالعات سینمایی [پایگاه 
https://apf.farhang.gov.ir/fa/teaching/diagram/statistics/salnameh                     :اینترنتی]. قابل دسترس در

مصداق  پیدا کردن  است.  نشده  منجر  حکمی  هیچ  به  اتهامی  چنین  مشخص  طور  به  دادگاهی  هیچ  در  هنوز   .٢
پول های کثیف صرفا مبتنی بر اظهارنظرها و اتهامات ژورنالیستی نباید باشد.
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رخدادهای سال ١٣٩٨ و پیامدهای آن برای سینما 

بالیای طبیعی 

ــر  ــده ای از ســال ١٣٩٧، کــه پیش ت ــا دســتاوردهای مثبــت و ارزن ســینمای ١٣٩٨ ب
بدان هــا اشــاره شــد، در بســتر جغرافیــای طبیعــی ایــران و جریانــات سیاســی، 

ــت کــرد.  ــه فعالی ــاز ب ــه  آغ ــِی پرحادث اقتصــادی و اجتماع
ــروز  ــی آن ب ــالی و در پ ــواره اقتضــای خشک س ــران هم ــی ای ــای طبیع جغرافی
ســیالب های فصلــی را دارد؛ همان  طــور کــه همیــن موقعیــت جغرافیایــی ایــران روی 
کــرۀ  زمیــن ســبب بــروز زمین لرزه هــای نســبتاً شــدیدی در هــر ســال می شــود، کــه 
در صــورت پیش بینــی و برنامه ریزی هــای عمرانــی می تواننــد منشــأ خیــر باشــند. در 
ســال ١٣٩٨، ســیل های مکــرر بهــاره در اکثــر اســتان های کشــور، ١۵٠٠ زمین لــرزه 
در کل ســال، و ســیل های آغازیــن زمســتان در اســتان های هرمــزگان و فــارس و 

سیستان و بلوچســتان نمونــه  رخدادهــای ناخوشــایند ایــن ســال بــود.
ــارت های  ــر از خس ــی فرات ــوادث طبیع ــتقیم ح ــارت های غیرمس ــه خس  درحالی ک
مســتقیم می شــوند و بعضاً در طول زمان یک ســال یا بیشــتر، قابل مشــاهده و محاســبه 
می  شــوند؛ خســاراتی از جنــس ناراحتی هــای روحــی مــردم، از دســت دادن قــدرت خریــد 
و درنهایــت خســاراتی کــه بــه همیــن دالیــل متوجــه صنایعــی چــون گردشــگری و صنایــع 
ــا وجــود رخدادهــای طبیعــی هولنــاک، عــدم  ســرگرمی، باالخــص ســینما، می شــود. ب
ــرگرمی و  ــای س ــل هزینه ه ــد و تقب ــردم را می افزای ــتی م ــای زیس ــزی دغدغه ه برنامه ری
اوقــات فراغــت را برایشــان دشــوار می کنــد. ایــن موضوع ســبب می شــود که ســینما مانند 
ســایر تفریحاتــی کــه واجــد هزینه انــد از روال زندگــی عــادی مــردم کامــًال خــارج شــود. 
همچنان که شــاید کاهش در میزان فروش کل ســینمای کشــور و تعداد مخاطبان ســینما 

در ســال ١٣٩٨ در قیــاس بــا ســال ١٣٩٧ متأثــر از ایــن مســئله باشــد.

رخدادهای سیاسی و اجتماعی

اعتراضات آبان ماه

در نیمــۀ دوم ســال ١٣٩٨، دولــت افزایــش قیمــت بنزیــن را به یک بــاره اعــالم کــرد. 
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ــروز اغتشاشــاتی رخ  ــه و ب ــا واکنش هــای سیاســی در ســطح جامع ــم ب ــن تصمی ای
داد. پیامدهایــی کــه پــس از ایــن ماجــرا گریبــانِ صنعــت ســینما را گرفــت، در وجــه 
حداقلــی خــود، شــامل تعطیلــی چنــدروزۀ  ســینما و کاهــش مخاطبــان بــود. «در ایــن 

مــاه بــه دلیــل حــوادث رخ داده، ســینماها چنــد روز تعطیــل بودنــد».١ 
امــا نکتــۀ  اصلــی ایــن بــود کــه صنعــت‑ هنــر ســینما، ماننــد هــر صنعتــی، رابطــۀ  
مســتقیم امنیــت و ســرمایه گذاری اســت. اغتشاشــات و شــورش هایی ازاین دســت 
نه تنهــا بــه کاهــش درآمدهــای ســینما می انجامــد، بلکــه می توانــد در کاهــش تولیــد 

و کاهــش ســطح ســرمایه گذاری در ســینما موثــر باشــد. 

قطعی اینترنت

در ایــن روزهــا قطعــی اینترنــت هــم در ایــن مســئله تأثیرگــذار بــود و آمــار ســامانۀ فــروش 
ســازمان ســینمایی نشــان می دهــد میــزان تماشــاگران و فــروش فیلم هــا بــه شــکل 
قابل توجهــی افــت داشــته، به طوری کــه مخاطبــان فیلــم «مطــرب» از ٣٠ هــزار نفــر در روز 
شــنبه و شــش  هــزار نفــر در روز یکشــنبۀ هفتــۀ قبــل بــه یــازده هــزار و شــش هــزار نفــر در 
روزهــای ابتدایــی ایــن هفته رســیدند و «ســمفونی نهــم» هم از هــزار نفر در روزهای شــنبه 
و یکشــنبه هفتــۀ قبــل بــه ســه هــزار نفــر در این هفتــه رســید. در این بــاره علی ســرتیپی، که 
هــم پخش کننــدۀ فیلــم اســت و هــم ســینمادار، در گفت وگویــی کوتــاه با ایســنا از مســاعد 

نبــودن شــرایط بــرای خریــد اینترنتــی بلیــت و اطالع رســانی بــه مخاطبــان گله منــد بــود.٢

شهادت سردار سلیمانی

یکــی از مهم تریــن جریان هــای تأثیرگــذار ســال ١٣٩٨ جریــان تــرور ســردار ســلیمانی 
در عــراق بــود کــه بــرای مــردم ایــران انــدوه و بهــت بزرگــی بــه همــراه داشــت. در پــی 
غم هــای بــزرگ در ســطح ملــی، طبیعتــاً صنایــع ســرگرمی از نــوع ســینما و موســیقی 
از ایــن رویــداد متأثــر می شــوند. پــس از ایــن رویــداد ملــی، مســئلۀ شــهادت عــده ای 

١.  افتخاری، سمیرا. ١٣٩٨. «رویدادهای مهم سینمای ایران در سال ٩٨». هنر آنالین [پایگاه اینترنتی]. قابل 
http://www.honaronline.ir/fa/tiny/news-146369                                            .[١٣٩٨/١٢/٢۴] :دسترس در

٢.  فرهادی، پرستو. ١٣٩٨. «تاثیر قطع اینترنت بر اطالع رسانی و افت فروش در سینماها». خبرگزاری ایسنا [پایگاه 
 https://www.isna.ir/news/98082717620/                                .[١٣٩٨/٠٨/٢٧] :اینترنتی]. قابل دسترس در
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از هم وطنــان در تشــییع جنــازۀ شــهید ســلیمانی در کرمــان پیــش آمــد کــه بــر انــدوه و 
ســوگواری ملــی و درنتیجــه، حــذف ســرگرمی های مختــص اوقــات شــادی و فراغــت 
افــزود. مجمــوع ایــن رویدادهــا واکنش هایــی از ســوی اهالــی ســینما و پیامدهایــی را 

بــرای کل ایــن مجموعــه بــه همــراه داشــت:

الــف. پیام هــای محکومیــت ترور ســردار ســلیمانی و همچنین پیام های تســلیت خانۀ  ســینما 

و هنرمندان، مســئوالن ســازمان ســینمایی١ به ملت ایران و خانوادۀ آن شــهید بزرگوار

 ایــن رویــداد تلــخ همراهــی و همبســتگی بیــن مســئوالن ســازمان ســینمایی، اهالــی 
ســینما و مــردم را بــه نمایــش گذاشــت.

ب. تعطیلی چندروزۀ سینما

 در پــی شــهادت ســردار ســلیمانی و اعــالم ســه روز عــزای عمومــی، ســینماهای کشــور 
نیــز بــه مــدت ســه روز تعطیــل شــدند. «انجمــن ســینماداران ســینمای ایــران اعــالم کــرد 
به مناســبت شــهادت ســردار قاســم ســلیمانی و همچنین اعالم عزای عمومی از ســوی 
مقام معظم رهبری، با هماهنگی ســازمان ســینمایی، تمامی ســینماهای سراســر کشــور 
بــه مــدت ســه روز تعطیــل خواهنــد بــود و هیــچ فیلم ســینمایی بــه نمایــش درنمی آید».٢

ج. لغو جشن منتقدان سینما

 شــورای برگــزاری ســیزدهمین جشــن منتقــدان و نویســندگان ســینمایی ایــران، 
ضمــن عــرض تســلیت، اعــالم کــرد: «برپایــی ایــن مراســم در عصــر امــروز، جمعــه 
١٣ دی، لغــو و بــه زمــان دیگــری موکــول گردیــد کــه متعاقبــاً اعــالم خواهــد شــد».٣ 
ایــن برنامــه درنهایــت در دهــم بهمن مــاه، در خــالل ایــام دهــه فجــر و پیــش از اعــالم 

شــیوع کرونــا، در ایــران برگزار شــد.  

١. «پیام تسلیت سینماگران در پی شهادت سردار سلیمانی». خبرگزاری ایرنا [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: 
 www.irna.ir/news/83618391/                                                                                       .[١٣٩٨/١٠/١٣]

٢.  «تمام سینماهای کشور تعطیل شد». خبرآنالین [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در:[١٣٩٨/١٠/١٣].
khabaronline.ir/news/1338208

٣. «لغو جشن منتقدان سینما در پی شهادت سردار سلیمانی». خبرگزاری ایرنا [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: 
 www.irna.ir/news/83618346/                                                                                     .[١٣٩٨/١٠/١٣]
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د. افت فروش سینماها

آمارهای معاونت توســعۀ فناوری و مطالعات ســینمایی افت فروش و تعداد تماشــاگر 
ی مــاه را گــزارش می دهــد. آمــار ســال های گذشــتۀ عــادت ســینمایی ایرانیــان مبنــی  در دِ
بــر افزایــش تعــداد مخاطــب در دی مــاه نســبت بــه مــاه آذر اســت. لــذا می تــوان کاهــش 

فــروش و افــت مخاطــب در دی مــاه ســال ١٣٩٨ را ناشــی از ســوگ ملــی دانســت.

نمودار شماره ١. مقایسه آمار فروش

نمودار شماره ٢. مقایسه تعداد مخاطب

ھ. تندیس «سردار شهید سلیمانی» در جشنوارۀ  ملی فیلم فجر

مسـعود نجفی، مدیر روابط عمومی جشـنوارۀ فیلم فجر، در تماسـی تلفنی دربارۀ اضافه 
شـدن تندیس «سـردار شـهید سـلیمانی» به سی وهشتمین جشـنوارۀ ملی فیلم فجر عنوان 
کرد: «همان طور که امروز اعالم شـد، این تندیس قرار اسـت با یاد حاج قاسـم سـلیمانی، 
اسـطورۀ عدالت طلبـان جهـان، اهـدا شـود. با موافقت رئیس سـازمان سـینمایی، تندیس 
سردار سلیمانی در مراسم اختتامیۀ  سی وهشتمین جشنوارۀ ملی فیلم فجر به بهترین فیلم 

بـا مضمـون جهـاد و مقاومت به آثار حاضر در بخش مسـابقه اهدا خواهد شـد».١

١. «اهدای تندیس سردار شهید سلیمانی در جشنوارۀ فیلم فجر». پایگاه خبری فیلم کوتاه [پایگاه اینترنتی]. قابل 
 https://shortfilmnews.com/news/2146472605                                            .[١٣٩٨/١٠/١٣] :دسترس در
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سقوط هواپیمای اوکراین

هنــوز غــم بــزرگ شــهادت ســردار ســلیمانی و جمعــی از هم وطنــان بــرای مــردم هضــم 
نشــده بــود کــه ســانحۀ  ســقوط هواپیمــای مســافربری اوکرایــن اتفــاق افتــاد. در پــی ایــن 
اتفــاق، از ســویی ســینماگرانی پیام هــای تســلیت بــرای خانواده هــای درگذشــتگان ارســال 
کردنــد. مســعود کیمیایــی از حضور در جشــنوارۀ  فیلم فجــر انصــراف داد و پیمان معادی 
ــدگان  ــز تحریم کنن ــر نی ــده ای دیگ ــل، ع ــرد؛ در مقاب ــم ک ــنواره را تحری حضــور در جش
جشــنوارۀ  فجــر را محکــوم کردنــد و از حضــور در اختتامیــه بــه علــت تعلــق جایــزه بــه 
تحریم کننــدگان انصــراف دادنــد. طبعــاً مجمــوع ایــن رفتارها بر همبســتگی درونــی اهالی 
ســینما، تعداد مخاطبان ســینما و همچنین تعداد مخاطبان جشــنواره تأثیرگذار می شــود.
رئیس صنف سینماداران اظهار داشت: «همۀ ما امروز داغدار شهادت قاسم سلیمانی 
و عزیزان ازدست رفته در حادثۀ سقوط هواپیمایی اوکراینی هستیم، از زمان انتشار خبر این 
حادثه فروش سـینماها کاهش پیدا کرده و حتی بعد از اعالم مقصر سـقوط هواپیما و بعد 
از چنـد روز تعطیلـی سـینماها، این فروش بار دیگـر افت پیدا کرد، به صورتی که حـدود ٣٠ 
درصد از فروش سالن های سینما نسبت به هفتۀ گذشته و قبل از حادثه افت کرده است... 
زمانـی کـه فاجعـۀ بزرگـی رخ می دهـد، روح و فکـر همـۀ  مـردم آزرده می شـود و اولیـن تأثیر 
آن بـر فعالیت هـای فرهنگی اسـت و وقتی جامعه فکر و روح آرامی نداشـته باشـد، افـراد آن 
نیـز تمایلـی بـه رفتن به سـینما ندارند. همۀ ما و مسـئوالن باید تالش کنیم تا جامعـه دوباره 
آرامـش خـود را پیـدا کنـد».١ جـدول آمـاری صفحـۀ قبـل فـرِض کاهش فـروش و مخاطب 

سـینما در دی مـاه ١٣٩٨ و در پـی آن در بهمن مـاه را تأیید می کند.

شیوع کرونا

ــا  ــه ب ــود ک ــوروز نگذشــته ب ــران ن ــد روزی از اعــالم اســامی فیلم هــای اک ــوز چن هن
شــیوع ویــروس کرونــا، بــه دســتور وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، کلیــۀ ســینماها 
تعطیــل شــدند تــا بحــث ادامــۀ اکــران فیلم هــای روی پــرده و همچنیــن اکــران 

ــرد. ــرار گی ــام ق ــه ای از ابه ــوروزی در هال فیلم هــای ن

١.  قاصداشرفی، محمد. ١٣٩٨. «افت ۵٠ درصدی فروش سینماها». پایگاه خبری اتاق بازرگانی [پایگاه اینترنتی]. 
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درنهایــت، پرونــدۀ ســینمای ســال ١٣٩٨ بــا اعــالن فیلــم «مطــرب» بــا فــروش 
ــم ســال بســته می شــود. ــوان پرفروش تریــن فیل ــارد تومــان به عن حــدود ٣٩ میلی

افت وخیز فروش در سال ١٣٩٨
آمارهــای معاونــت فنــاوری و توســعۀ ســازمان ســینمایی حکایــت از افــت فــروش 

ــاه ١٣٩٨ دارد. ــهریور، دی و بهمن م ــت، ش ــینماها در اردیبهش س

نمودار شماره ٣. مقایسه آمار فروش در سال ١٣٩٨ (ریال)

نمودار شماره ۴. مقایسه تعداد مخاطب در سال ١٣٩٨

کاهــش میــزان فــروش و مخاطــب در اردیبهشــت ماه، نســبت بــه فروردیــن، کــه 
مقــارن بــا تعطیــالت و اوقــات فراغــت مــردم اســت، امــری طبیعــی و عــادت هرســالۀ 
ــه  ــبت ب ــروش اردیبهشــت ١٣٩٨ نس ــزان ف ــش می ــا کاه ــت؛ ام ــران اس ــینمای ای س
اردیبهشــت ١٣٩٧ را شــاید بتــوان متأثــر از رخدادهــای طبیعــی بهــار ١٣٩٨ (جــاری 
شــدن ســیالب و ســرمای ناگهانــی و خســاراتی کــه مــردم از ایــن وضعیــت متحمــل 
شــدند) دانســت (میــزان فــروش اردیبهشــت ١٣٩٧: ٢٧۴ میلیــارد و ٢٣۴ میلیــون و 
۶٩٢ هــزار ریــال، کــه باتوجه بــه تــورم بــه معنــای کاهــش چشــمگیر مخاطــب اســت). 
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نقطــۀ افــت دیگــر در جــدول فــوق بــه فــروش شــهریور مربــوط اســت (ایــن رقــم در 
شــهریور ١٣٩٧ معــادل ١٢٨ میلیــارد و ٩٧٧ میلیــون و ٩٣٣ هــزار ریــال بــود). نــزول 
فــروش شــهریور نســبت بــه مــرداد، باتوجه بــه برگــزاری آزمون هــای شــهریور مــدارس 
و دانشــگاه ها، از عادت هــای ســینمای ایــران اســت. امــا شــیب تنــد کاهــش مخاطــب 
در ســال ١٣٩٨ نســبت بــه ســال قبــل آن را می تــوان بــا رخدادهــای طبیعــی و سیاســی 
ــای سیاســی  ــاره و تنش ه ــط دانســت. ســیالب های به ــی ســال ١٣٩٨ مرتب اجتماع
ایــران و آمریــکا از خــرداد ١٣٩٨ بــه بعــد می توانــد دغدغه هــای دیگــری را بــرای مــردم 
ایجــاد کــرده باشــد کــه آثــار آن به صــورت کاهــش مضاعــف مخاطــب در ماه هایــی 
کــه معمــوٌال شــاهد کاهــش در میــزان فــروش در ســینما هســتیم نمایــان شــده اســت. 

نمودار شماره ۶. مقایسه آمار فروش پاییز ١٣٩٧و ١٣٩٨ (ریال)

نمودار شماره ٧. مقایسه تعداد مخاطب پاییز ١٣٩٧و ١٣٩٨

ــود  ــای موج ــالف فرض ه ــه برخ ــد ک ــان می ده ــوق نش ــات ف ــوع اطالع مجم
ــه، و  ــد اعضــای جامع ــی درآم ــن، کاهــش احتمال ــش قیمــت بنزی ــه، افزای در جامع
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ــداد مخاطــب در ســال  ــروش و تع ــزان ف ــر می ــاه ب اغتشاشــات و آشــوب های آبان م
١٣٩٨ مؤثــر نبوده انــد. چنانچــه از آمــار برمی آیــد، مــاه آذر بــا فزونــی یــک میلیــون 
ــری و  ــود تصمیم گی ــد بهب ــال ١٣٩٧ رون ــابه در س ــان مش ــه زم ــبت ب مخاطــب نس
سیاســت گذاری های ســینما را نشــان می دهــد. کاهــش فــروش مهرمــاه ١٣٩٨ 
نســبت بــه زمــان مشــابه در ســال ١٣٩٧ را شــاید بتــوان بــه بارندگی هــای برخــی از 
اســتان ها و خطــر جریــان ســیالب های مجــدد نســبت داد. تحلیــل ایــن تغییــرات بــه 
پژوهش هــای کّمــی و دقیــق نیــاز دارد. دی مــاه ســال ١٣٩٨، عالوه بر ســوگواری های 
ملــی، هم زمــان بــا جریــان ســیالب های حداقــل چهــار اســتان کشــور اســت. جــداول 
ــن در ســال های  ــای آذر، دی و بهم ــۀ ماه ه ــای مقایس ــاری ارائه شــده در نموداره آم
١٣٩٧ و ١٣٩٨  کاهــش قابل توجــه فــروش و مخاطــب را بــه نمایــش می گذارنــد.

جدول شماره ٢. میراث سینمایی سال ١٣٩٨

درصد افزایش یا کاهش آمارعنوان
نسبت به سال ١٣٩٧

۴٫١ ٪ +٣۵۵تعداد سینماهای کشور
۶٫۵ ٪ +۶٣۵تعداد سالن و پرده های کشور

١٫٩ ٪ +١۶٠٧۶١تعداد صندلی ها
٠٫٢ ٪ +٨٧ مورد تا بهمن ١٣٩٨مجموع تعداد پروانه ساخت سینمایی صادرشده

‑۴۵تعداد فیلم تولیدشده
مجموع تعداد فیلم اکران شده در سینماهای 

١١٫۴٣ ٪ +١۵۶کشور(با احتساب گروه هنر و تجربه)

٧٫۴٢ ٪ ‑٢۵,٩٩٩,٢٩٢ نفرتعداد مخاطبان سینما در کل کشور
٢١ ٪ +٢٩٧,۴٠٧,۵٩١,۶٧٠فروش حاصل از اکران سینماها (ریال)

‑٨٧٨٧۵ ریالمتوسط قیمت بلیت
مجموع آثار کوتاه، مستند و انیمیشن 

١٫٩ ٪ ‑۶٣٠تولیدشده (توسط مراکز سازمان)

مجموع پروانه های نمایش صادرشده 
٢٧ ٪ +١٩٧غیرسینمایی (ویدئو)

نحــوۀ شــروع ســال ١٣٩٨ و سیاســت های اتخاذشــده بــه گونــه ای بــود کــه جامعــه 
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انتظــار رونــد صعــودی در همــۀ جنبه هــای فعالیت هــای ســینمایی را داشــت؛ تــورم و 
ــی افزایــش قیمــت بلیــت را محتمــل می نمــود، فیلم هــای  مســائل اقتصــادی پیش بین
ــدات ســینمایی حکایــت داشــت. «افزایــش  فجــر ١٣٩٧ از اســتقبال عمومــی از تولی
قیمــت بلیــت ســینماها، اگرچــه یــک عامــل اصلــی در میــزان فــروش سینماهاســت، اما 
تنهــا عامــل آن نیســت. ترکیــب فیلم هــای روی پــرده، شــیوۀ تبلیغــات و اطالع رســانی 
و... نیــز در میــزان فــروش  تأثیرگذارنــد. بــر اســاس آنچــه در جشــنوارۀ فیلــم فجر امســال 
اتفــاق افتــاد، بــه  نظــر می رســد فیلم هایــی کــه در فهرســت انتظــار اکــران بــرای ســال ٩٨ 
حضــور دارنــد بــازار بالقــوۀ خوبــی خواهنــد داشــت. ایــن در حالــی اســت کــه افزایــش 
تعــداد فیلم هــای کمــدی هــم بــه کمــک بــازار خواهــد آمــد. به رغــم ایــن مســئله، افزایــش 
ــا افزایــش  قیمــت بلیت هــا و احتمــال افزایــش نــرخ تــورم در ســال ١٣٩٨ هم زمــان ب
حداقلــی حقــوق کارگــران و کارمنــدان یــک عامــل بازدارنــده اســت. اگــر ایــن اتفاق هــا 
را خنثی کننــدۀ همدیگــر بدانیــم، بــه  نظــر می رســد کــه فــروش ســینماها در ســال آینــده 
(١٣٩٨) اختــالف چنــدان چشــمگیری بــا فــروش امســال نداشــته باشــد. نکتــۀ دیگــر 
ایــن اســت کــه فیلــم «هزارپــا»، بــا فــروش ۴٠ میلیــارد تومانــی در ســال ١٣٩٧، یــک 
ابرپرفــروش اکــران بــوده اســت کــه رکــوردش به ســختی ممکــن اســت در اکــران ١٣٩٨ 
شکســته شــود. چیــزی کــه بــا ضریــب اطمینــان بیشــتری می تــوان گفــت ایــن اســت کــه 

ســال آینــده ســال تثبیــت رکوردهــای ســال ١٣٩٧ اســت».١
انتشــار آمــار فــروش فیلم هــای «تختــی» و «متــری شــش ونیم» در بهمن مــاه ١٣٩٧، 
در طــی برگــزاری جشــنوارۀ ملــی فیلــم فجــر، اســتقبال مخاطبــان از ایــن دو فیلــم در ایــن 
روزهــا، رقابــت نزدیــک ایــن دو فیلــم و محبوبیــت و مقبولیــت عامــه نســبت بــه ایــن دو 
فیلــم را نمایــش داد؛ امــری کــه کارشناســان را نســبت به فروش ســال ١٣٩٨ امیــدوار کرد. 
مجمــوع تعــداد پروانــه ســاخت های ســینمایی صادرشــده تــا بهمــن ١٣٩٨، ٨٧ مــورد 
بــود کــه نســبت بــه ســال قبــل ٢٧٫۵ درصــد کاهــش نشــان می دهــد؛ ایــن کاهــش می توانــد 
متأثر از شــرایط سیاســی و اجتماعی ســال ١٣٩٨، شــیوع کرونا و تعطیلی جلســات صدور 
پروانــه نمایــش باشــد و یــا بــه ظــن قوی تــر، بســتگی بــه تعــداد درخواســت های فیلم ســازان 

١. ربیعی، شایان. ١٣٩٧. «پیش بینی فروش سینماها در سال ٩٨». وب سایت دنیای اقتصاد [پایگاه اینترنتی]. ٢۵ 
 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3506780           .[١٣٩٧/١٢/٢۵] :اسفند. قابل دسترس در
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ــد،  ــورم، افزایــش هزینه هــای تولی ــه نمایــش داشــته باشــد. افزایــش ت ــرای صــدور پروان ب
احســاس ناامنــی ناشــی از اغتشاشــات و نگرانی هــا بابــت درگیری هــای نظامــی در منطقــه، 
همــه از عواملــی بودنــد که می توانســتند انگیزه هــای ســرمایه گذاری و تولیــد را کاهش دهند.
ســال ١٣٩٨، علی رغــم همــۀ نشــانه ها و تحلیل هایــی کــه ســالی پررونــق در همــۀ 
عرصه هــا را پیش بینــی کــرده بودنــد، کمــی بدتــر از پیش بینی هــای اقتصــادی بــود، امــا 
رکــورد ١٣٩٧ را در تولیــد آثــار ســینمایی بــا وجــود همــۀ شــرایطی کــه نقــل شــد بــه 
شــکلی طالیــی و برگزیــده حفــظ کــرد. ســال ١٣٩٨ بــا تولیــد ۴۵ اثــر بلنــد ســینمایی 
و تعطیلــی نابهنــگام ســینماها پایــان یافــت تــا مســئلۀ اکــران ١٣٩٩ را بــا چالش هایــی 
تــوأم کنــد. ســال ١٣٩٨، بــا ١۵۶ فیلــم ســینمایی همــراه بــا شــمارش آثــار گــروه هنر و 

تجربــه، رشــد ١١٫۴٣ درصــدی را نســبت بــه ســال ١٣٩٧ نشــان می دهــد. 
ــد  ــان رون ــون و ٩٩٩ هــزار و ٢٩٢ تماشــاگر، همچن ــا ٢۵ میلی ســال ١٣٩٨، ب
ــر  ــون نف ــدود ٢ میلی ــال ١٣٩٧ دارد. ح ــه س ــبت ب ــی (٧/۴٢ درصــدی) نس کاهش
ریــزش مخاطــب در ســال ١٣٩٨ باتوجه بــه مشــکالت اقتصــادی مــردم، ســوگ های 
ملــی، بحران هــای طبیعــی و تعطیلی هــای ســینما قابــل انتظــار اســت. افزایــش 
ــه ٨٧٨٧۵  ــت ب ــت بلی ــط قیم ــه متوس ــال ١٣٩٨، به صورتی ک ــت در س ــت بلی قیم
ریــال می رســد، ســبب می شــود کــه میــزان فــروش حاصــل از اکــران ١٣٩٨ (معــادل 
٢٩٧,۴٠٧,۵٩١,۶٧٠) افزایــش ٢١ درصــدی نســبت بــه ســال ١٣٩٧ نشــان دهــد؛ 
کــه باتوجه بــه تــورم ۴٠ درصــدی ســال ١٣٩٨ می تــوان گفــت کــه وضعیــت فــروش 

ســینما در ایــن ســال خــوب نبــوده و ســهم ســینما از ســود کاهــش یافتــه اســت. 
مجموع آثار کوتاه، مســتند و انیمیشــن تولیدشــده در مراکز ذیل ســازمان ســینمایی 
در ســال نــود و هشــت، ۶٣٠ مــورد بــوده اســت کــه مجــدداً نســبت بــه ســال ١٣٩٧، 
١/٩ درصــد کاهــش نشــان می دهــد. ســال ١٣٩٨ در صــدور پروانــه  نمایش هــای 
ــه از ســال ١٣٩٧ پیشــی می گیــرد و ٢٧ درصــد  ــا ١٩٧ پروان غیرســینمایی (ویدئــو) ب
افزایــش نشــان می دهــد. شــیوع کرونــا و تعطیلــی ســینماها نشــان می دهــد کــه پیش بینی 

افزایــش تولیــدات غیرســینمایی می توانســته ایــدۀ مناســبی بــرای ســال ١٣٩٩ باشــد. 
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درآمد فصلی سینمای ایران در سال ١٣٩٨

نمودار شماره ٧. تعداد فیلم ها

نمودار شماره ٨. فروش بر حسب میلیارد تومان

نمودار شماره ٩. تعداد مخاطب 



 ٢٢
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جدول شماره ٣. مقایسۀ تطبیقی سینمای ایران در سال های ١٣٩٧ و ١٣٩٨١ 
فروش (ارقام به ریال)

١٣٩٧١٣٩٨ماه

۴٢,۵٨١,١١٨,٩۴۴۵٧,٣٧٣,٨٨٠,٨٧۵فروردین

٢٧,١٧۶,٠٨٩,٢٢٣٢۶,۶٨١,۶٣٠,۵١۵اردیبهشت

١٢,۶١٩,٨۶٣,٧٨٧٢٩,۵٩٣,٨۴٠,٨۵۶خرداد

٢١,۶۴٨,۴٨٧,٩٧٢٢٩,۵٠١,١٢٨,۵٢٠تیر

٢٨,١۶١,۶۴٧,۵٧٣٢٣,٩۵٠,۶١۵,۵٠١مرداد

١٢,٧٧٩,٠۶١,۵٩١١١,۵٩۵,٧۴۴,١٣٨شهریور

٢٠,٧۶٢,١٣۶,٣٨٣١٣,٩٢٠,٧٣٠,٩٩٠مهر

١۵,۵٠٢,۶۶۶,١٩٧٢۴,٣۶٠,٨٨٣,۵٢٢آبان

١٨,٢٨٩,۶٨٩,١٩٨٣۴,٣٨۴,٨٧٧,١١٠آذر

١٨,٨٠٧,٧٣۵,٧٩٩٢۴,٧٧٨,۴۴۵,٧۴۶دی

١٣,٨٩۶,٣٢٢,٠٩٨١٨,٢٧۴,٢۴٠,۶۴۵بهمن

٩,٨٢٠,٨۶٧,٠٩٩٢,٠٣٢,٩٣١,۶٣٩اسفند

نمودار شماره ١٠. مقایسه میزان فروش ماهانۀ سینمای ایران در سال ١٣٩٧ و ١٣٩٨ 
(ارقام به ریال)

١. سامانۀ اطالع رسانی مؤسسۀ سینما شهر وابسته به سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری. [پایگاه اینترنتی]. 
http://cinemashahr.com                                                                                                 :قابل دسترس در
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نمودار شماره ١١. مقایسه تعداد مخاطبان سینمای ایران در سال ١٣٩٧ و ١٣٩٨ 

مخاطب
جدول شماره ۴. مقایسه تعداد مخاطبان سینمای ایران در سال ١٣٩٧ و ١٣٩٨
درصد افزایش یا کاهش ١٣٩٨ ١٣٩٧ ماه

‑ ٪١ ۴,۵٣١,٠١١ ۴,۵٧۴,٧١٠ فروردین

‑٪١٩ ٢,٧٠٧,٨٣۶ ٣,٣٧۵,٢٠٠ اردیبهشت

+٪۵٣٫۶ ٢,۵٧٠,٣١٨ ١,۶٧٣,۵١٠ خرداد

+٪١۴٫۴۶ ٢,٧٠١,٢٨۴ ٢,٣۶٠,٠٠٩ تیر

‑٪٣۵٫٢ ٢,٠٨٨,٣٧١ ٣,٢٢١,٧٣٣ مرداد

‑٪٢٨٫۵ ١,٠٣٠,٠۶٩ ١,۴۴٠,٧۶٣ شهریور

‑٪۵٠ ١,١١٧,٧١٩ ٢,٢٣١,٢٩٩ مهر

+٪٨٫۵٣ ١,٩٣٩,٨٠٢ ١,٧٨٧,٢٨٠ آبان

+٪۵١٫۵ ٣,١٧٩,٩۶٧ ٢,٠٩٨,٨٨۴ آذر

+٪٢٫٣٢ ٢,٢٢۵,٠۶٨ ٢,١٧۴,۵٧۴ دی

‑٪۴٫٢ ١,۶٢۴,٣٣٣ ١,۶٩۶,٣٠٨ بهمن

‑٪٨٧٫۴ ١٣۵,٧۴١ ١,٠٨١,۴٧١ اسفند

 



 ٢۴
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باتوجه به جداول فوق: 
در سه ماهۀ تابستان ١٣٩٨، تعداد فیلم های اکران شده (۵٫٣٪) و میزان فروش • 

(۴٢٫۴٧٪) و تعداد مخاطبان (۴١٪) نسبت به ٣ ماهۀ بهار کاهش داشته ا ند.
در ســه ماهــۀ پاییــز ١٣٩٨، تعــداد فیلم هــای اکران شــده (٢٢٫٢٪) و • 

ــاه  ــه ٣ م ــبت ب ــان (٧٫٢٪) نس ــداد مخاطب ــروش (١٠٫٨٪) و تع ــزان ف می
قبــل افزایــش داشــته ا ند.

ــروش •  ــزان ف ــداد فیلم هــای اکران شــده (٣۶٫۴٪) و می ــاه زمســتان، تع در ســه م
(٣٧٫۵٪) و تعــداد مخاطبــان (٣۶٫١٪) نســبت بــه فصــل پاییــز کاهــش داشــته ا ند.

تحلیل یافته ها
ــر  ــی ب ــی ســینما مبن ــات کارشناســان و اهال ــوق برخــی از فرضی الــف. یافته هــای ف
کاهــش مخاطبــان ســینما در نتیجــۀ ناآرامی هــای آبان مــاه را رد می کنــد. آمــار 
ــان ١٣٩٧، تعــداد  ــه آب ــان ١٣٩٨، نســبت ب جــداول فــوق نشــان می دهــد کــه در آب
ــد پیامدهــای  ــان ســینما ٨٫۵٣٪ افزایــش داشــته اســت. آذرمــاه، کــه می توان مخاطب
ــا ۵١٪ افزایــش به شــدت  ــان ب ــد، همچن ــان را منعکــس کن رویدادهــای سیاســی آب
ــاری در  ــالت اجب ــی تعطی ــراً حت ــد. ظاه ــرار می ده ــه را تحت الشــعاع ق ــن فرضی ای
پاییــز هــم نتوانســته ســبب ریــزش مخاطــب در فصــل پاییــز شــود. ســینما در آغــاز 
زمســتان (دی مــاه ١٣٩٨)، علی رغــم رویدادهــای طبیعــی و سیاســی، نیــز نســبت بــه 
ســال قبــل افزایشــی مختصــر را در تعــداد مخاطبــان حفــظ می کنــد. بنابرایــن، بــه 
نظــر می رســد الگوهــای درونــی ســینما در تعییــن و حفــظ مخاطبــان ســینما بیــش 
از رویدادهــای بیرونــی اثرگذارنــد؛ بــرای بررســی ایــن موضــوع بــه مطالعــۀ الگوهــای 

جریــان جــذب مخاطــبِ ســینما در چندیــن دهــه نیــاز اســت. 
ب. در جــدول ٣، ماه هــای خــرداد و آذر بــه لحــاظ افزایــش مخاطــب دو نقطــۀ 
ــد. کاهــش ٣۵ درصــدی مخاطــب در مــرداد  ــه شــمار می رون عطــف ســال ١٣٩٨ ب
ــه بررســی های  ــاز ب ــا سیاســی قابلِ تأمــل اســت و نی ــه رخــداد طبیعــی ی بــدون هرگون
بیشــتر دارد، و شــیوع کرونــا، اخبــار ناگــوار مربــوط بــه ســرایت ســریع ایــن بیمــاری، 
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دســتورات بعــدی قرنطینــه و تعطیلــی کلــی ســالن های ســینما در اســفند کاهــش ٨٠ 
درصــدی مخاطــب را در پایــان ســال ١٣٩٨ نســبت بــه ســال قبــل از آن توجیه می کند. 
ج. کاهــش ٧ درصــدی کل مخاطبــان ســال ١٣٩٨ نســبت بــه ســال ١٣٩٧ و افزایــش 
٢١ درصــدی درآمــد ســینما در ســال ١٣٩٨ نســبت بــه ســال قبــل از آن، کــه بــا وجــود تورم 
۴٠ درصــدی، مفهــوم ٢٠ درصــد از دســت رفتــن درآمدها و بازگشــت ســرمایه را به همراه 
دارد، امــوری هســتند کــه در سیاســت گذاری های ســال ١٣٩٩ بایــد بــه آن هــا توجــه شــود. 

سیاست ها و برنامه های سازمان سینمایی تا پایان سال ١٣٩٨
یکــی از مهم تریــن رخدادهــای ســینمایی ســال ١٣٩٨ تبدیــل حکــم سرپرســتی حســین 
ــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و ریاســت ســازمان ســینمایی  ــه معاونــت وزی انتظامــی ب
بعــد از پنــج مــاه بــود.١ ایــن تغییــر عمــًال راه را بــر اعمــال سیاســت ها و امــکان تغییــرات 
ــوان ســال  ــن انتصــاب می ت ــرد. ســال ١٣٩٨ را پــس از رســمیت ای ــم ک ــر فراه بزرگ ت
سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی هــای ســازمان ســینمایی دانســت، ارائــۀ کالن برنامه هایی 
اعــم از غنی ســازی محتوایــی تولیــدات فرهنگــی، عمومی ســازی دسترســی فرهنگــی، 
گفت وگــوی فرهنگــی، بهبــود محیط کســب   و کار، تقویــت ظرفیت هــای مردمی فرهنگ 
و هنــر، هوشمندســازی مدیریــت فرهنگــی، گســترش مناســبات فرهنگــی ایــران و جهان، 
انســجام و هماهنگــی فرهنگــی دســتگاه ها همــراه بــا اعمــال سیاســت های ذیــل از 

مهم تریــن ویژگی هــای ســال ١٣٩٨ بــرای ســینمای ایــران بــود. 

١. شفافیت در همۀ شئون

بحســین انتظامــی (سرپرســت ســازمان ســینمایی کشــور): «شــفافیت حتمــاً شــئون 
و شــاخص های متعــددی دارد کــه یکــی از آن هــا انتشــار مســائل مالــی اســت. بخــش 
دیگــر همیــن ایــن اســت کــه ســازوکار و ضوابــط رســیدن بــه ایــن ارقــام اعــالم شــود. 
ــه اگــر کســی بخواهــد از  ــط اعــالم شــود، به صورتی ک ــد ضواب ــدا بای در شــفافیت ابت
مدیــری ســؤالی بپرســد، مدیــر بــرای پاســخ بــه جایــی ارجــاع دهــد کــه بــرای همــان فرد 
پرســش گر دسترســی بــه آن مقــدور بــوده باشــد. تمام مؤسســه های زیرمجموعــۀ وزارت 

١.  «حکم رئیس سازمان سینمایی صادر شد». شبکه خبر [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [١٣٩٨/٠٢/١۵].
https://www.irinn.ir/fa/news/694521 
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فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در حــال حاضــر موظــف شــده اند گــزارش حسابرســی خــود 
را در مجمع هــای عمومــی منتشــر کننــد. همــۀ شــوراهای تصمیم گیــری بایــد به صورت 
رســمی معرفــی شــوند و مصوبــات آن هــا به صــورت کامــل رســانه ای شــود. ایــن شــئون 
شــفافیت اســت کــه بایــد به صــورت جــدی دنبــال شــود و ســازمان ســینمایی هــم در 

همیــن راســتا به عنــوان یکــی از زیرمجموعه هــای ارشــاد عمــل خواهــد کــرد».١
در پــی اعــالم ایــن سیاســت، بخش هــای مختلــف ســازمان ســینمایی اقــدام بــه 
انتشــار گــزارش عملکــرد مالــی خــود کردنــد. بــرای نمونــه، گــزارش عملکــرد مالــی 
ــی در ٢۴ اســفندماه و گــزارش عملکــرد  مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجرب

مالــی مــوزۀ ســینما در ٢٩ بهمن مــاه٢ ارائــه شــد.
هــدف از ِاعمــال چنیــن سیاســتی در گام اول وضــوح مناســبات بیــن بخش هــای 
تولیــد و پخــش و اکــران در بدنــۀ ســینما و افزایــش رقابت پذیــری در ایــن عرصه هــا؛ 
در گام دوم جلوگیــری از انحصــار اطالعــات جهــت توانمنــدی گروه هــای ســینمایی 
ــوم وضــوح  ــالم؛ و در گام س ــت س ــاد رقاب ــرای ایج ــات ب ــری از اطالع در بهره گی
ــا و  ــا و گفتاره ــی رفتاره ــز از دوگانگ ــور پرهی ــوف به منظ ــت و صن ــباتِ دول مناس

درنهایــت بــه حداقــل رســاندن رانــت در شــاکلۀ ســینما بــود. 

٢. چابک سازی و کوچک سازی

چابک ســازی و کوچک ســازی ســازمان ســینمایی بخشــی از سیاســت های نظــام در 
طــول بیســت ســال گذشــته بــرای کوچــک کــردن بدنــۀ دولــت اســت. ایــن سیاســت 
ــده)  ــز قــرار گرفــت. غالمرضــا موســوی (تهیه کنن مــورد اســتقبال اهالــی ســینما نی
ــت خــود  ــق ســازمان ســینمایی اهمی ــران موف ــد: «مدی ــن می گوی ــاره چنی ــن ب در ای
ــودن و اجــرای  ــک ب ــه در چاب ــد، بلک ــودن ســازمان ســینمایی نمی دانن ــه ب را در فرب

ــد».٣ ــر می دانن ــیار کمت ــات بس ــا امکان ــۀ آن ب ــای محول مأموریت ه

١. «خبرسازان سینما در سال ٩٧ چه کسانی بودند؟». آژانس خبری رویداد ٢۴ [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: 
 www.rouydad24.ir/000hug                                                                                          .[١٣٩٧/١٢/٢۶]

٢. سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در:
http://cinema-org.ir/?p=newsdet&cat=17&newsid=327196# 

٣. «محاسن و معایب یك ادغام». خبرگزاری ایرنا [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [١٣٩٧/١١/٠١].
 www.irna.ir/news/83178638/ 
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الف. ادغام مؤسسات

دی مــاه ســال ١٣٩٧، سرپرســت ســازمان ســینمایی طــی حکمــی مأموریــت مهــدی 
ــری، انحــالل و ادغــام  ــوان مدیرعامــل مؤسســۀ رســانه های تصوی ــی را، به عن یزدان
ایــن ســازمان طــی شــش مــاه عنــوان کــرد و ایــن مأموریــت در ســال ١٣٩٨ تحقــق 
یافــت. «باتوجه بــه تجربیــات ارزنــدۀ مهــدی یزدانــی در مدیریــت فرهنگــی و آشــنایی 
بــا اقتصــاد ســینما بــه وی مأموریــت داده می شــود حداکثــر ظــرف مــدت شــش مــاه 
نســبت بــه انجــام تشــریفات قانونــی ادغــام وظایــف مؤسســۀ رســانه های تصویــری 
در یــک یــا دو مؤسســۀ دیگــر وابســته بــه ســازمان اقــدام فرماینــد».١ حســین انتظامــی 
ــوع و ســازمان  ــد: «در راســتای سیاســت های کالن وزارت متب ــاره می گوی در ایــن ب
و به منظــور فراهــم کــردن شــرایط الزم بــرای شــکل گیری ســاختاری چابــک، 
ــا اســتقرار مناســبات  ــه و هم راســتا ب ــا رویکــرد جامعه مداران منعطــف و متناســب ب
حرفــه ای و صنفــی در ســینمای کشــور و بــرای ایجــاد هماهنگــی و هم افزایــی 
ــوان  ــن بخش هــای مختلــف ســینما؛ ازآنجاکــه خوشــبختانه ظرفیــت و ت بیشــتر بی
ــه حــد  ــد ب ــای نوپدی ــال در شــبکۀ نمایــش خانگــی و بازاره بخــش خصوصــی فع
قابل قبولــی رســیده اســت و زیرســاخت الزم بــرای جــذب و اســتقرار فناوری هــای 
نویــن و حضــور مؤثــر در بازارهــای داخلــی و خارجــی فراهــم شــده اســت و مصــرف 
محصــوالت ســینمایی و ســمعی بصــری شــکل تــازه ای بــه خــود گرفتــه اســت و از 
طرفــی بــر اســاس برنامــۀ جامــع ســینما، ورود مؤثرتــر در بــازار نیازمنــد تمرکز بیشــتر 
و اتــکای بــه نیروهــای جــوان و خــالق و طرح هــای نــو و دوری از تصــدی و امــور 

اجرایــی غیرضــرور در ایــن بخــش مهــم اســت».٢
ــد فیلم هــای  ــار ١٣٩٨، بخــش تولی ــاه و در به ــن حکــم و پــس از ۶ م ــی ای در پ
ویدئویــی مؤسســۀ رســانه های تصویــری بــه فارابــی و بخــش زیرســاخت ها بــه 

سینماشــهر واگــذار شــد.

[پایگاه  سینماپرس  خبرگزاری  می شود؟!»  ادغام  سینمایی  سازمان  زیرمجموعه های  در  تصویری  «رسانه های   .١
http://cinemapress.ir/news/107080                                         .[١٣٩٧/١٠/٢۵] :اینترنتی]. قابل دسترس در

٢. «ادغام رسانه هاي تصويري درسازمان سينمايي در دستور كار». خبرگزاری ایرنا [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس 
/www.irna.ir/news/83172380                                                                                   .[١٣٩٧/١٠/٢۵] :در
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ــرای  ــاه ١٣٩٧، در پــی حکمــی کــه ریاســت ســازمان ســینمایی ب  در ٢۶ دی م
مهــدی یزدانــی در خصــوص ادغــام ســازمان رســانه های تصویــری صــادر می کنــد، 
منوچهــر شاهســواری، رئیــس خانــۀ ســینما، نامــه ای در قدردانــی از حســین انتظامــی، 
رئیــس ســازمان ســینمایی، ارســال می کنــد: «دســتور شــما در خصــوص تغییــرات 
ــای  ــاب آق ــه جن ــژه آنک ــان اســت، به وی ــری باعــث امتن ــانه های تصوی ــۀ رس مؤسس
مهــدی یزدانــی از مدیــران برجســته و شــاخص ســینمای ایــران تــوان تغییــر بــا هــدف 
گشــودن پنجــره بــه فرصت هــای گران بهــا را دارا هســتند. بــرای شــما آرزوی توفیــق 
داریــم و مــا را در ایــن مســیر همــراه خــود بدانیــد».١ همراهــی اصنــاف و نماینــدگان 
ــای احتمــال  ــه معن ــه ای صنعــت ســینما در تصمیم گیری هــای بخــش دولتــی ب حرف

بیشــتری در درســتی و موفقیــت اتخــاذ یــک تصمیــم اســت.

ب. تعطیلی مدرسۀ ملی سینما

«مدرســۀ ملــی ســینما در تاریــخ ٢۴ اســفند ١٣٩٣ به صــورت رســمی و بــا مدیریــت 
روح اللــه حســینی فعالیــت خــود را در حــوزۀ آمــوزش تخصصــی ســینما آغــاز کــرد. 
ایــن مدرســه، در گام اول بــا شناســایی و انتخــاب اســتعدادهای درخشــان و نخبــه 
در حــوزۀ ســینما، ٢٠ هنرجــو را از سراســر کشــور تحــت آمــوزش خــود قــرار داد کــه 
ازجملــه دانشــجویان موفــق ایــن مدرســه می تــوان بــه بهمــن و بهــرام ارک اشــاره کــرد 

کــه بــا فیلــم «حیــوان» در فســتیوال جهانــی فیلــم کــن خــوش درخشــیدند». ٢
برگــزاری همایــش بین المللــی «ســینما در عصر دیجیتال»، برپایی نشســت های ســینما 
و ادبیــات بــا عنــوان «هم آیــی قلــم و دوربیــن» بــا حضور واســینی االعــرج و هوشــنگ مرادی 
کرمانــی، برگــزاری نخســتین دورۀ «مدرســۀ تابســتانی بــا محوریــت فیلم ســازی توریســتی»، 
اجــرای دوره هــای «مطالعــات فیلم: نظریه و نقد و تحلیل» در مدرســۀ ملی ســینما، برگزاری 
کارگاه هــای تخصصــی جلوه هــای ویــژۀ میدانــی از مهم تریــن ســوابق مدرســۀ ملــی ســینما 

١. «استقبال مدیرعامل خانۀ سینما از دستور اخیر انتظامی». خبرگزاری ایسنا [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: 
https://www.isna.ir/news/97102614272                                                                       .[١٣٩٧/١٠/٢۶]

نمی شود».  پذیرفته  جدید  دانشجوی  سینما/  ملی  مدرسه  فعالیت های  در  «تغییر   .١٣٩۶ روح الله.  حسینی،   .٢
 mehrnews.com/xJjGQ                              .[١٣٩۶/٠۵/٠١] :خبرگزاری مهر [پایگاه اینترنتی] قابل دسترس در
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هســتند. مجموعــه وظایــف و فعالیت هایــی کــه بــرای مدرســۀ ملــی ســینما طراحــی شــده 
بــود ایــن ذهنیــت را در مدیریــت ســازمان ســینمایی از ســال ١٣٩٧ ایجــاد کــرد کــه اوًال ایــن 
مدرســه نهــادی مــوازی بــا بخش هایی در بدنۀ معاونت توســعه و فناوری ســازمان ســینمایی 
محســوب می شــود؛ دوم اینکــه، ایــن وظایــف و اهــداف می توانــد در قالــب یــک ســازمان 
خصوصــی تجلــی یابــد و بــزرگ کــردن بدنــۀ دولــت، در جایــی کــه بخــش خصوصــی تــوانِ 
کارآفرینــی دارد، بــا قانــون اساســی و برنامه هــای توســعۀ کشــور متناســب نیســت. «ســند 
ــای  ــام برنامه ه ــی و تم ــون اساس ــی اصــل ۴۴ قان ــاله، سیاســت های کل ــم انداز ٢٠س چش
توســعۀ کشــور، همگــی بــر کوچــک کــردن دولــت تأکیــد می ورزنــد. ایــن تأکیــد در برنامــۀ 
ــه کوچک ســازی  ــن برنام ــت در ای ــن اولوی ــه اصلی تری ــیده، به  گونه ای ک ــه اوج رس ششــم ب

دولــت اســت. تــا پایــان ایــن برنامــه بایــد حجــم دولــت ١۵٪ کوچک تــر شــود».١ 
ــای محدودیــت فعالیت هــای  ــه معن ــرات در ســاختار ســازمان ســینمایی ب تغیی
ــان  ــون بازنشســتگی کارکن ــا اجــرای قان ــی از ســال ١٣٩۶ آغــاز شــد، ام مدرســۀ مل
دولــت ســبب شــد کــه اجــرای ایــن سیاســت در ســال ١٣٩٨ و بــه دســت ریاســت 
فعلی ســازمان صورت پذیرد. مطبوعات این خبر را با تحلیل های خودخواســته منعکس 
کردنــد: «حســین انتظامــی، رئیــس ســازمان ســینمایی، نخســتین برنامــه اش در ســینما را 
کوچک ســازی و چابک ســازی قــرار داده بــود؛ امــا بــا گــذر زمــان بــه نظــر می رســید متأثــر 
از مقاومت هایــی کــه در بخشــی از بدنــۀ ذی نفــع ســینما نســبت بــه ایــن کوچک ســازی 
وجــود داشــته باشــد، بــه ایــن موفقیــت دســت نیابــد. ایــن هدف گــذاری در دورۀ دو رئیــس 
پیشــین ایــن ســازمان نیــز مطــرح بــود، امــا آن هــا بنــا بــر مالحظاتــی ترجیــح دادنــد ایــن 

کوچک ســازی بــه نــام آن هــا ثبــت نشــود و بــه همیــن دلیــل چنیــن اتفاقــی رخ نــداد».٢ 

٣. عدالت در اکران 

مسئلۀ عدالت در اکران با سه فرض اساسی آغاز می شود:

١. مطهری فریمانی، ناصر. ١٣٩٧. «کوچک کردن دولت و موانع پیش  روی آن». خبرگزاری دنیای اقتصاد [پایگاه 
 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3503450      .[١٣٩٧/١٢/١۵] :اینترنتی]. قابل دسترس در

٢. «تعطیلی مدرسۀ سینما و مؤسسۀ رسانه های تصویری». خبرگزاری تابناک[ پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: 
 tabnak.ir/003ky7                                                                                                         .[١٣٩٨/٠٢/٠٩]
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١. محدودیــت اوقــات فراغــت و منابــع مالــی مخاطــب بــرای اســتفاده از صنایع 
ســرگرمی کــه ســینما یکــی از ایــن صنعت هاســت.

٢. محدودیــت ظرفیــت نمایــش فیلــم در کشــور و فزونــی تولیــدات نســبت بــه 
ــت ســالن ها؛ ظرفی

٣. عــدم واقع نگــری هنرمنــدان و تهیه کننــدگان نســبت بــه پتانســیل های جــذب 
مخاطــب تولیــدات خود.

در هــر ســال ســینمایی، از پایــان یــک جشــنوارۀ ملی تا آغــاز مجــدد آن، زمان هایی 
وجــود دارد کــه می توانــد پیــک مخاطبــان را بــه خــود جــذب کنــد. در ایــران، ایامــی کــه 
مخاطــب اشــتیاق زیــادی بــرای رفتــن بــه ســینما نشــان می دهــد عمومــاً ایــام نــوروز و 
فروردین مــاه، عیــد فطــر و اعیــاد و تعطیــالت بعــد از مــاه محــرم، ماه هــای مــرداد و 
دی اســت. تعطیــالت تابســتانی در تمــام دنیــا فصــل مناســب اکــران بــه شــمار می آید؛ 
در ایــران، ایــن ایــام را بایــد بــا ایــام قمــری مطابقــت داد و میــزان مخاطــب ســینما را 
پیش بینــی کــرد. فصــول دیگــر ســال، اعــم از بهــار و پاییــز و زمســتان، متأثــر از برنامــۀ 
مــدارس و امتحانــات دانش آمــوزان و شــرایط شــغلی بزرگ ســاالن اســت. مجمــوع 
ایــن داده هــا تأکیــدی بــر محدودیــت زمــان اوقــات فراغت مخاطبــان اســت. تولید ٩٠ 
تــا ١٠٠ فیلــم در ســال و در نظــر گرفتــن دوره هــای پخــش ٣٠ روزه بــرای هــر فیلــم، 
بــا توجه بــه وجــود حداکثــر ۶٠٠ ســالن نمایــش، محدودیــت دوم یعنــی عــدم تناســب 
ــومی  ــگاه س ــا ن ــن محدودیت ه ــد. ای ــم می زن ــدات را رق ــداد تولی ــرده و تع ــداد پ تع
ــتفاده از  ــری و اس ــق مخاطــب در بهره گی ــت ح ــوان رعای ــا عن ــد ب ــرح می کنن را مط
تولیداتــی کــه بیشــترین تناســب را بــا میــل و نیــاز مخاطــب دارنــد و می تواننــد در دایــرۀ 
محدودیت هــای پخــش و اوقــات فراغــت مخاطــب بــه روی پــردۀ ســینما برونــد. در 
چنیــن موقعیتــی، آثــاری کــه از ایــن دایــرۀ محــدود بیــرون می ماننــد مدعــی بی عدالتــی 
می شــوند. در ســال های گذشــته، ســازمان ســینمایی و ســرگروه های ســینمایی مرجــع 
تعیین کننــدۀ هماهنگــی معیارهــای فیلــم بــا زمان هــای محــدود امــا ُپرمخاطــب ســینما 
بودنــد؛ در ســال ١٣٩٨، ســازمان ســینمایی و اصنــاف مؤثــر در اکــران (ســینماداران و 
تهیه کننــدگان و پخش کننــدگان)، بــا تعریــف شــورای صنفی نمایش و ســامانۀ متمرکر 
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فــروش ســینمای ایــران (ســمفا)، شــیوۀ انتخــاب فیلــم بــرای اکــران را بــه قرعه کشــی 
ســپردند؛ بدیــن معنــا کــه سرنوشــت اکــران نــوروزی بــا قرعه کشــی مشــخص شــود، 
کــه باتوجه بــه شــرایط پیش آمــده (شــیوع کرونــا و بــه تبــع آن، قرنطینــۀ مــردم و تعطیلی 

ســینماهای کشــور) ایــن مســئله هنــوز اجرایــی نشــده اســت. 
«اکــران فیلم هــای ســینمایی در ایــران همــواره یــک چالــش بــوده اســت. چــه 
زمانــی کــه ســینما فــروش چندانــی نداشــت و ســینمادارها تــالش می کردنــد تــا معــدود 
فیلم هــای پرفــروش را در سالن هایشــان بــه نمایــش بگذارنــد و بیشــترین ســانس ها را 
در اختیارشــان بگذارنــد، چــه حــاال کــه فــروش ســاالنۀ ســینماها رکــورد ٢۴٠ میلیــارد 
تومانــی را هــم شکســته و ترافیــک فیلم هــای آمــادۀ اکــران ســالن های کم شــمار ســینما را 
بــه چالــش کشــیده اســت. در چهــار پنــج ســال اخیــر، اکــران فیلم هــا بــرای تهیه کنندگان 
و پخش کننــدگان بــه یــک دردســر تبدیــل شــده اســت. ظرفیــت اکــران فیلم هــای 
ســینمایی در هــر ســال حــدود ٨٠ فیلــم اســت. ایــن در حالــی اســت کــه تعــداد فیلم های 
ساخته شــده در هــر ســال به طــور میانگیــن ١٢٠ تــا ١٣٠ فیلــم اســت. بــه بیــان دیگــر، 

هــر ســال دســت کم ۴٠ فیلــم بــه ســیاهۀ انتظــار اکــران اضافــه می شــود». ١ 
آمارهــای ارائه شــده در تحلیــل فــوق بــا واقعیت هــای موجــود در صنعــت ســینمای ایران 
فاصله دارد. چنانچه در ســال ١٣٩٧، تعداد تولیدات بلند ســینمای ایران ٩٠ فیلم ســینمایی 

بــود و در طــی ســال های گذشــته ایــن رقــم بــه حداکثــر ١٠٠ فیلم در ســال می رســید. 
«اســفندماه ١٣٩٨، ســازمان ســینمایی بــر آن شــد برنامــۀ اکــران فیلم هــای ســال 
بعــد را براســاس نتایــج قرعه کشــی مشــخص نمایــد. از نگاه این ســازمان، قرعه کشــی 
بــرای اکــران یــک مســیر عادالنــه محســوب می شــود؛ به طوری کــه عدالــت بــه شــکل 
یکســانی میــان همــۀ آثــار ســینمایی برقــرار می گــردد. امــا همــۀ اهالــی ســینما پیرامــون 
ایــن مســئله بــر یــک عقیــده نیســتند؛ ایــن تصمیــْم موافقــان و مخالفانــی دارد که بحث 

اکــران را بــه موضوعــی داغ در محافــل و رســانه ها تبدیــل می نمایــد». ٢

١. «چالش های نمایش فیلم  در سال ٩٨». خبرگزاری دنیای اقتصاد [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [١٣٩٨/٠٣/٢٧].  
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3537045 

٢. افتخاری، سمیرا. ١٣٩٨. « رویدادهای مهم سینمای ایران در سال ٩٨». خبرگزاری هنرآنالین [پایگاه اینترنتی]. 
 http://www.honaronline.ir/7-6/146369                                                .[١٣٩٨/١٢/٢۴] :قابل دسترس در



 ٣٢

(۴)

ســعید خانــی، تهیه کننــده و مدیــر پخــش، از منتقــدان طــرح قرعه کشــی بــرای 
اکــران اســت: «باتوجه بــه اینکــه میــزان تولیــدات ســینمای مــا از امکانــات نمایشــی 
بیشــتر اســت، طبیعتــاً در چرخــۀ اکــران مشــکالتی پیــش می آیــد؛ چراکــه بــا شــرایط 
فعلــی و بــا وجــود افزایــش ســالن های ســینمایی، ســالی حداکثــر ١٣٠ فیلــم تولیــد 
می شــود؛ امــا درنهایــت ٨٠ فیلــم بخــت نمایــش همگانــی را در ســینماها می یابنــد 
ــدا  ــا ۵٠ فیلــم می شــود اساســاًً امــکان نمایــش پی ــۀ فیلم هــا کــه نزدیــک ۴٠ ت و بقی
ــی  ــن طــرح فیلم هایــی کــه مخاطــب چندان ــد».١ او معتقــد اســت کــه «در ای نمی کنن
ندارنــد امــکان اکــران پیــدا می کننــد؛ فیلم هایــی کــه نه تنهــا فــروش و مخاطــب چندانی 
ندارنــد، بلکــه بــرای ســینما نیــز بــازدۀ اقتصــادی ندارنــد امــکان اکــران پیــدا می کنند».٢

ضیــاء هاشــمی، تهیه کننــدۀ ســینما و دبیــر ســابق شــورای عالــی تهیه کننــدگان، در 
موافقــت بــا طــرح قرعه کشــی چنیــن توضیــح می دهــد: «پیــش از ایــن بایــد بگویــم هــر 
آنچــه بــه تقدیــر بســپاریم غلــط اســت، امــا گاهــی شــرایطی پیــش می آیــد کــه عرضــه و 
تقاضــا بــا یکدیگــر مناســبتی ندارنــد و بایــد تصمیم گیری هــای خاصــی صــورت گیــرد. 
به عنــوان مثــال، در حــال حاضــر در حــوزۀ ســینما شــرایطی پیــش آمــده کــه باعــث شــده 
ــر اســاس تقســیم بندی  ــه شــود اکــران فیلم هــا در شــرایط متفــاوت و ب ــم گرفت تصمی
درســت ماننــد قرعه کشــی انجــام شــود. در ایــن شــرایط تصمیم گیــران اکــران بر اســاس 
منافــع شــخصی عمــل نکــرده و بــر اســاس قرعه کشــی فیلم هــا را بــرای اکــران انتخــاب 
ــه  ــا ب ــران فیلم ه ــرای اک ــی قرعه کشــی ب ــه در شــرایط فعل ــم ک ــد می کن ــد. تأکی می کنن
نفــع ســینمای ایــران اســت و تهیه کننــدگان یــا ســینماداران بــا ایــن روش ضــرر نخواهند 
کــرد، البتــه به شــرطی که هیــچ اعمــال نفــوذی در ســینما نشــود. چیدمــان ایــن طــرح 
بســیار دقیــق اســت و دیگــر ســینماداران بــر اســاس مالحظــات شــخصی یــا قدرتــی کــه 
برخــی از ســینماگران دارنــد فیلم هــا را بــرای اکــران انتخــاب نخواهنــد کــرد. درواقــع در 
قرعه کشــی دیگــر مالحظــات شــخصی وجــود نــدارد و همــه چیز بر اســاس قرعه کشــی 

١.«چالش های نمایش فیلم  در سال ٩٨». خبرگزاری دنیای اقتصاد [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [١٣٩٨/٠٣/٢٧].                                                            
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3537045 

[پایگاه  مهر  خبرگزاری  چشم؟».  و کوری  ابرو  اصالح  حکایت  «قرعه کشی»/  با  اکران  مدیریت  «تردیدهای   .٢
 mehrnews.com/xRhdR                                                        .[١٣٩٨/١١/٢٩] :اینترنتی]. قابل دسترس در
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صــورت می گیــرد. ایــن طــرح زمانــی به درســتی اجــرا می شــود کــه هیــچ اعمــال نفــوذی 
از ســوی دولــت یــا ســینماگران صــورت نگیــرد. در نوبــت قرعه کشــی اکــران تصمیــم 
گرفتــه می شــود چنــد فیلــم اجتماعــی یــا کمــدی در پروســۀ اکــران قــرار بگیرنــد و بــر 
اســاس همیــن نیازســنجی نــام فیلم هــا از گلدان هــای موردنظــر خــارج می شــود، بــرای 
مثــال شــاید در یــک دورۀ اکــران نیــاز بــه دو فیلــم اجتماعــی باشــد و بــر همیــن اســاس 
از گلــدان فیلم هــای عــام، کــه فیلم هــای خــوب اجتماعــی را هــم شــامل می شــود، دو 
فیلــم برداشــته می شــود. اگــر آنچــه بــرای اکــران فیلم هــا بــر اســاس قرعه کشــی نوشــته 
شــده اســت اجرایــی شــود بهتریــن شــرایط بــرای نمایــش فیلم هــا بــه وجــود می آیــد. بــا 
قرعه کشــی فیلم هــا خطــای انســانی حــذف، و ایــن انتخــاب به شــانس ســپرده می شــود. 
تأکیــد می کنــم ایــن شــیوۀ اکــران بســیار بهتــر از آن اســت کــه سرنوشــت ســینمای ایــران 

تنهــا بــه دســت هفــت نفــر بیفتــد کــه ســرگروهی ســینماها را بــر عهــده دارنــد».١
ــر  ــی ب ــد مبتن ــد قرعه کشــی به منظــور تعییــن ســهم فیلم هــا از اکــران را بای فراین
غیبــت یــک نــگاه سیســتمی، فرصت طلبــی نیروهــای داخــل ســینما بــدون نگــرش 
کل گرایانــه، بی اعتمــادی و ضعــف اخــالق حرفــه ای دانســت. گفتنــی اســت کــه ایــن 
سیســتم اکــران، اگرچــه در مرحلــۀ اجــرا بــر شــانس مبتنــی اســت، ولــی پیــش از آن 
در برنامه ریــزی ســمفا و ورود فیلم هــا در ســه بخــش کمــدی ُپرفــروش، اجتماعــی 
پرفــروش و ســایر، روش طراحــی کامــًال بــر خــردورزی مبتنــی بــوده و نظــارت 

شــورای صنفــی بــر اجــرا نیــز بــه همیــن صــورت انجــام شــده اســت. 
ــم توســط ١٢ شــرکتِ  ــاه، ١٨ فیل ــان خردادم ــا پای ــن ت ســال ١٣٩٨، از فروردی
پخــش اکــران شــدند؛ ۴ فیلــم از ١٨ فیلــم مذکــور متعلــق بــه شــرکت پخــش 
ــن»،  ــامورایی در برلی ــیطان»، «س ــر ش ــان ١۴٠٠»، «دخت ــود («رحم ــران» ب «فیلمی
«سرخ پوســت»)؛ کــه درمجمــوع ســهم نزدیــک بــه ٢٩ درصــدی از بــازار بهــارِ 
ســینما نصیبــش شــد.٢ در رده بنــدی میــزان ســهم شــرکت های پخــش فیلــم از بــازار 

[پایگاه  مهر  خبرگزاری  چشم؟».  و کوری  ابرو  اصالح  حکایت  «قرعه کشی»/  با  اکران  مدیریت  «تردیدهای   .١
 mehrnews.com/xRhdR                                                          .[١٣٩٨/١١/٢٩] :اینترنتی]. قابل دسترس در
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ــا فــروش بــاالی «متــری  ــۀ فیلــم»، ب ــران»، شــرکت «خان اکــران ٩٨، بعــد از «فیلمی
ــم  ــا نمایــش ٢ فیل ــم» ب ــکان فیل شــیش ونیم» ســهم ٢۶ درصــدی و پــس از آن، «نی
«نبــات» بــه کارگردانــی پــگاه ارضــی و «تگــزاس ٢» بــه کارگردانــی مســعود اطیابــی 
قــرار دارد کــه ١۶٪ ســهم بــازار را داشــته اســت. «بهمــن ســبز» بــا نمایــش ٢ فیلــم 
«زندانی هــا» بــه کارگردانــی مســعود ده نمکــی و «مــا همــه بــا هــم هســتیم» بــه 

ــرار دارد.١  ــدی ق ــۀ بع ــا ســهمی حــدود ٨٪ در رتب ــزی ب ــال تبری ــی کم کارگردان
بــه نظــر می رســد حضــور دفاتــر تهیــه ای بــا بیــش از یــک فیلــم موفــق در ســینما و 
برخــورداری از ســالن های ســینما و مدیریــت پخــش می تواند زمینه را برای حســادت های 
حرفــه ای و ایــراد اتهــام بــاز کنــد. روش اکــران تصادفــی (مبتنــی بــر قرعه کشــی) می توانــد 
ســودآوری فیلم هــای متناســب بــا صنعــت ســینما را که نیاز بــه اکــران دقیق دارنــد محدود 
کنــد؛ امــا اکــران فیلم هــای نامتناســب با نیازهــای مــردم در زمــانِ پیکِ مخاطــب می تواند 
بینندۀ حرفه ای ســینما را از ســینمارفتن دلســرد کند. بنابراین باید به تشــخیص و مدیریت 
شــورای صنفــی دل بســت، کــه ظاهــراً بــه زعــم برخــی از موافقــان همیــن طــرح، به عنــوان 

دخالــت و اعمــال نفــوذ هــم تلقــی خواهد شــد.

۴. رده بندی سنی فیلم ها 

رده بندی فیلم های سینمای ایران بعد از دریافت پروانه نمایش اجرایی می شود. این رده بندی 
بـر اسـاس نـوع قضـاوت و آمـوزش احتمالی، که توسـط فیلم هـا در کـودکان و نوجوانان به 
وجـود می آیـد، شـکل گرفته اسـت. مبنای این رده بنـدی حفظ کودکان از موضوعاتی اسـت 
کـه بـرای روح و روان آن هـا مضر اسـت. وجود صحنه هایی از خشـونت در گفتـار و رفتار؛ 
نمایـش تبعیـض قومی، نژادی، جنسـیتی و مذهبی؛ نمایش معلولیت های ذهنی، جسـمی 
و جنسـی؛ ایجـاد ذهنیـت منفـی نسـبت بـه گویـش، آداب و زبـان در فرهنگ هـای مختلْف 
مقوالتی هسـتند که سـبب لحاظ نمودن رده های سـنی مجاز به تماشـای فیلم می شـوند. 

ــده اســت: پیشــگیری از  ــز آم ــا نی ــدی ســنی فیلم ه ــۀ رده بن در پیش نویــس آیین نام
هرگونــه آســیب بــه کــودکان، نوجوانــان و جوانــان بــر اســاس موازیــن تربیتــی، اخالقــی 
و باورهــای اجتماعــی به عنــوان ضــرورت صنعــت تصویــر شــناخته می شــود. اهمیــت 

١. «چالش های نمایش فیلم  در سال ٩٨». خبرگزاری دنیای اقتصاد [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [١٣٩٨/٠٣/٢٧].
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ایــن موضــوع بــدان خاطــر اســت کــه گاه نمایــش رفتــار و گفتــار شــخصیت های منفــی 
ــرای  ــتند ب ــابه هس ــن مش ــرس و مضامی ــونت، ت ــن خش ــه متضم ــی ک ــا رخدادهای و ی
ــار و  برخــی گروه هــای ســنی نامناســب اســت و ازایــن رو اطالع رســانی، طبقه بنــدی آث
توصیه هــای آگاهی بخــش بــا انــواع روش هــا ضــروری بــه شــمار مــی رود. نظــام رده بندی 
ســنی فیلم هــا معیــاری مناســب بــرای خــوب یــا بــد بــودن محتــوای آثــار نبــوده و صرفــاً 
هدایتگــر مخاطبــان در تشــخیص مطابقــت آثــار بــا موازیــن تربیتــی و روحــی و روانــی 
اســت. بــه همیــن منظــور، شــیوه نامۀ رده بنــدی ســنی آثــار ســینمایی بــه اســتناد بندهــای 
١١ و ١٣ آیین نامــۀ نظــارت بــر نمایــش فیلــم، اســالید و ویدئــو و صــدور پروانــه نمایش 
آن هــا بــا اصالحــات انجام شــدۀ مصــوب ١٣٨٢ هیئــت وزیــران ابــالغ شــده اســت.١

ســال ١٣٩٨، پــس از ابــالغ طــرح اجرایــی رده بنــدی ســنی فیلم هــا، دادســتانی 
ــوان  ــت اداری داد و دی ــوان عدال ــه دی ــه را ب ــن آیین نام کل کشــور دســتور ابطــال ای
نیــز رأی بــه توقــف اجــرای طــرح صــادر کــرد.٢ پــس از گفت وگوهــای حضــوری، 
نامه نــگاری و گفت وگوهــای تلفنــی، رأی صــادره پــس گرفتــه شــد. معــاون نظــارت 
و ارزشــیابی ســازمان ســینمایی سوء برداشــت را علــت عملکــرد دادســتانی و دیــوان 
ــرای صیانــت حقــوق  ــادآور شــد ســازمان ســینمایی ب عدالــت اداری نقــل کــرد و ی

کــودکان قاطعانــه پیگیــر اجــرای ایــن طــرح اســت.٣
هم زمــان بــا برگــزاری ســی و دومین جشــنوارۀ بین المللی فیلم هــای کــودکان و نوجوان 
(شــهریور ١٣٩٨)، طــی احکامــی از ســوی رئیــس ســازمان ســینمایی، هیئــت رده بنــدی 
ســنی آثار ســینمایی معرفی شــدند. به گزارش روابط عمومی ســازمان ســینمایی، حســین 
انتظامــی اســامی ایــن هیئت مرکب از ٣٠ شــخصیت آشــنا بــا فیلم و ســینما در حوزه های 

فرهنگی، آموزشــی، تربیتی، روان شناســی، جامعه شناســی و رســانه را معرفی کرد.۴

١. « هیئت رده بندی سنی آثار سینمایی معرفی شدند». خبرگزاری ایرنا [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [٠۴/١٣٩٨/٠۶]. 
www.irna.ir/news/83451536/ 

٢. « هیئت رده بندی سنی آثار سینمایی معرفی شدند». خبرگزاری ایرنا [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [٠۴/١٣٩٨/٠۶].
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٣.  «رده بندی سنی فیلم ها با قاطعیت پیگیری می شود». خبرگزاری عصر ایران [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [١٣٩٨/٠٧/٢۴]. 
asriran.com/002uXi 
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طــرح رده بنــدی ســنی فیلم هــا، ماننــد تمــام تصمیماتــی کــه در فــرم مدیریت هــای 
ــن  ــی و پایی ــای میان ــی را در رده ه ــرات مخالف ــرد، نظ ــکل صــورت می گی هرمی ش
ــش،  ــه نمای ــده و عضــو ســابق پروان ــور ‑ تهیه کنن هــرم ســینما برانگیخــت. طائرپ
بین المللــی  ســازمان  هیئت رئیســۀ  ســابق  عضــو  و  ســینما  خانــۀ  اســبق  مدیــر 
ــف  ــای مخال ــرح ایده ه ــان ط ــکو ‑ در جری ــه یونس ــته ب ــودک وابس ــازان ک فیلم س
بــا اجرایی ســازی «رده بنــدی ســنی فیلم هــا» اظهــار می کنــد کــه ایــن نقــش را 
ســال های گذشــته شــورای پروانــه نمایــش ایفــا می نمــوده اســت.١ طبــق آیین نامــه، 
ــا پروانــه نمایــش اســت، امــا هیئــت ســی نفره یــک  هنــوز هــم اجــرای ایــن طــرح ب
گــروه تخصصــی اســت کــه نظــرات کارشناســانۀ خــود را بــه اعضــای شــورای پروانــه 

ــد.  ــی را اتخــاذ می کنن ــم نهای ــان تصمی ــد و ایش ــه می کن ــش ارائ نمای
از ســوی دیگــر، عــده ای از اهالــی ســینما نگــران دخالت هــای هیئــت رده بنــدی 
در جــرح و تعدیــل فیلم هــا بودنــد. آن هــا معتقدنــد هیئــت رده بنــدی نبایــد نقــش و 
نظــری در تعدیــل و تغییــر فیلــم داشــته باشــد و بایــد بــه پروانــه نمایشــی کــه صــادر 
ــرح را  ــی ط ــای اجرای ــز دغدغه ه ــر نی ــده ای دیگ ــذارد.٢ ع ــرام بگ ــده اســت احت ش
دارنــد؛ مثــل اینکــه بلیت هــا الکترونیــک خریــداری می شــوند و راه نــدادن کســی کــه 
بلیــت خریــداری کــرده اســت دشــوار اســت؛ در مقابــل، گــروه وســیعی از ســینماگران 

و صاحبــان اندیشــه در حــوزۀ فرهنــگ از اجــرای ایــن طــرح حمایــت کردنــد.
حســین انتظامــی هــم، در نشســتی (شــهریور ١٣٩٨) کــه بــا اهالــی رســانه داشــت، به 
دفــاع از نظــام «درجه بنــدی ســنی فیلم هــای ســینمایی» پرداخــت و آن را موضوعــی بــرای 
افزایــش ســواد رســانه ای مــردم خوانــد و عنــوان کــرد: «ایــن نظــام می خواهــد کمــک کنــد 
ســواد رســانه ای بــاال بــرود و مــردم بــا توجــه بیشــتری فیلم هــا را انتخــاب کننــد. طبعــاً ایــن 
نظــام محدودیت هایــی هــم خواهــد داشــت و آثــاری کــه بــه نحــوی گروه هــای آســیب پذیر 

را تهدیــد می کننــد محــدود می شــوند، امــا رویکــرد کلــی ایــن نظــام فرهنگــی اســت».٣
١. «اما و اگرهایی از یک طرح مثبت برای سینما!». خبرگزاری ایسنا [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [١٢/١٣٩٨/٠۶]. 
https://www.isna.ir/news/98061206242/ 

٢. «اما و اگرهایی از یک طرح مثبت برای سینما!». خبرگزاری ایسنا [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [١٢/١٣٩٨/٠۶]. 
https://www.isna.ir/news/98061206242/

[پایگاه  هنردستان  چیست».  ممیزی  با  سنی  رده بندی  سینمایی/نسبت  هیات  یک  ومخاطرات  «مالحظات   .٣
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۵. سیاستِ «ایران تهران نیست»

ســازمان ســینمایی در ســال ١٣٩٨، بــا تخصیــص بودجه بــه مراکز اســتان ها و برگزاری 
هم زمــان جشــنواره های کــودک و نوجــوان، جشــنوارۀ فیلــم کوتــاه، جشــنوارۀ حقیقــت و 
جشــنوارۀ فجــر در اســتان ها، سیاســتِ «ایــران فقــط تهــران نیســت» را اعمال کــرد. طبق 
ایــن سیاســت، اعتبــارات اســتانی در هــر شــرایط به صــورت صددرصــد تأمیــن شــد تــا 

اختاللــی در اجــرای فعالیت هــای ســینمایی اســتان ها بــه وجــود نیایــد.
حمایــت از تولیــد فیلــم بــا بودجــۀ کــم، حمایــت از تولیــد فیلم نامه هــای اقتباســی 
و تمرکــز بــر تنــوع ژانــر از دیگــر سیاســت های ســازمان ســینمایی در ســال ١٣٩٨ بــود. 

اقتصاد سینما در سال ١٣٩٨

(سیاست های مالی با رویکرد تحقق اهداف سازمان سینمایی)

ســال ١٣٩٨ ســال کاهــش بودجــۀ ســینما بــود. ایــن بودجــه ۵٪ نســبت بــه ســال قبــل 
از آن کاهــش یافــت؛ در جایــی کــه تــورم در کل کشــور رو بــه گســترش بــود. «صبــح 
سه شــنبه ۴ دی مــاه، الیحــۀ بودجــۀ ســال ١٣٩٨ توســط رئیس جمهــور تقدیــم 
مجلــس شــد. در ایــن الیحــه اعتبــارات هزینــه ای و تملــک دارایی هــای ســرمایه ای 
ــارد و ١۶٠  ســال ١٣٩٨ وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ١۴ هــزار و ١۵۶ میلی
میلیــون ریــال (١۴١ میلیــارد و ... تومــان) بــرآورد شــده اســت، کــه رقــم مصــوب در 
ســال ١٣٩٧، ١٢ هــزار و ٣٧۵ میلیــارد و ٩۶٠ میلیــون ریــال بــوده اســت. اگرچــه 
ایــن رقــم بــرای وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا کمــی افزایــش همــراه بــوده، 
ــش  ــاهد افزای ــل ش ــال های قب ــالف س ــر برخ ــینما و تئات ــۀ دو بخــش س ــا بودج ام
ــرای ســازمان  ــه ب ــوده اســت. در جــدول، خالــص بودجــۀ ایــن وزارتخان خاصــی نب
امــور ســینمایی و ســمعی و بصــری در ســال ١٣٩٨، دو هــزار و ۵٠ میلیــارد ریــال 
(٢٠۵ میلیــارد تومــان) بــرآورد شــده کــه ایــن رقــم در ســال گذشــته در همیــن بخــش 
هزینــه ای و تملــک دارایی هــای ســرمایه ای ٢٢٢ میلیــارد و ٨٠٠ میلیــون تومــان بــود 
و به این ترتیــب کاهشــی نســبی در بودجــۀ ســینما لحــاظ شــده اســت. در ایــن بخــش 

 http://honardastan.ir/21950                                                  .[١٣٩٨/٠۶/٠۵٢] :اینترنتی]. قابل دسترس در
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ــون تومــان، و  ــارد و ٩٩٧ میلی ــی ١٢٨ میلی ــرای حمایــت و گســترش ســینمای مل ب
ــون تومــان در  ــارد و ۵٠٠ میلی ــرای حمایــت از برگــزاری جشــنوارۀ فجــر ١۴ میلی ب

نظــر گرفتــه شــده اســت».١
باتوجه بــه نحــوۀ کاهــش بودجــۀ ١٣٩٨، فصل هــای حمایتــی ســازمان ســینمایی از 
ســینمای ایــران کمتــر آســیب دیــد و کاهــش بودجــۀ ١٣٩٨ عمــًال در راســتای سیاســت 
کوچک ســازی و چابک ســازی مجموعــه و کاهــش هزینه هــای بخــش دولتــی اعمال شــد. 
قابــل ذکــر اســت کــه بودجــۀ مصوب ســال ١٣٩٧ ســازمان ســینمایی ٢٢٢ میلیــارد تومان 
بــوده کــه در ســال ١٣٩٨ بــا کاهــش ١٧ میلیــاردی بــه ٢٠۵ میلیــارد تومــان رســیده اســت.
در برنامۀ مالی ســال نودوهشــتِ ســازمان ســینمایی، جذب مشــارکت بخش دولتی 
و خصوصــی و افزایــش بهــره وری و پیش بینــی منابــع مالــی قابل تحقــْق روش هایی برای 
کمــک بــه دو سیاســت عمــدۀ کوچک ســازی و صرفه جویــی در ایــن ســازمان بودنــد. 
همچنیــن تعریــف اقدامات ســتاره دار، اســتفاده از منابــع مالی بخش هایی چــون فارابی 
و هزینــه نمــودن آن بــرای بخش هایــی چــون پژوهــش، اگرچــه وظایــف مســتقیِم بخِش 
مربوطــه نبودنــد، امــا کمــک بــه کیفیــت فعالیت هــا و وظایف بخش هــای دیگر ســازمان 
بــود کــه ســبب ارتقــای کیفــی مجموعــه شــد، ولــی خــود واجــد منابــع مالــی مســتقیم 
نبــود. کاهــش هزینه هــای پشــتیبانی در قبــال هزینه هــای حمایتــی در واحدهای مختلف 
ســازمان ســینمایی از دیگــر برنامه هــای مالــی ایــن ســازمان در راســتای کوچک ســازی 
بــود. طبــق ایــن برنامــه، مرکز گســترش ســینمای مســتند و تجربی، بــا ١٠ میلیــارد ریال 
منابــع مالــی داخلــی، هزینه های پشــتیبانی را بــه ٠/٢ میــزان هزینه  های حمایتی رســاند.٢

انجمــن ســینمای جوانــان، بــا وجــود منابــع مالــی ٢٠ میلیــارد ریالــی٣، هزینه های 
پشــتیبانی خــود را در گــزارش عملکــرد مالــی شفاف ســازی نکرد.

١. «بودجۀ سینما و تئاتر در سال ٩٨ چقدر است؟». خبرگزاری ایسنا [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [١٣٩٧/١٠/٠۴]. 
https://www.isna.ir/news/97100402234/ 

٢. « جدول برنامه و بودجه سال ٩٨ سازمان سینمایی». سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری [پایگاه اینترنتی]. 
 http://cinema-org.ir/?p=newsdet&newsid=448304&cat=5                     .[١٣٩٧/١٠/٠۴] :قابل دسترس در

٣. « جدول برنامه و بودجۀ سال ٩٨ سازمان سینمایی». سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری [پایگاه اینترنتی]. 
 http://cinema-org.ir/?p=newsdet&newsid=448304&cat=5                      .[١٣٩٧/١٠/٠۴] :قابل دسترس در
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بنیــاد فارابــی، بــا ۵۵ میلیــارد ریــال درآمــد داخلــی، هزینه هــای پشــتیبانی خــود را ٠/١۶ 
هزینه هــای حمایتــی اعــالم کــرد. سینماشــهر، بــا درآمــد داخلــی یــک میلیــارد و چهارصــد 
میلیــون ریــال، هزینه های پشــتیبانی خــود را تا ٠/٠٩ هزینه هــای حمایتی کاهش داده اســت.
داده هــای فــوق سیاســت های اعالم شــده از ســوی ســازمان ســینمایی را در راســتای 
ــا  ــوز ت ــا هن ــد. ام ــد می کنن ــتیبانی تأیی ــای پش ــازی و کاهــش ســهم هزینه ه کوچک س
ــدان حــوزۀ ســینما  ــا عالقه من ــه پژوهشــگر و ی ــه ب ــوان سیاســتی ک شفاف ســازی به عن
اجــازۀ مطالعــۀ شــفاف اطالعــات مربــوط بــه حمایت هــا و تخصیــص بودجــه را بدهــد 
راه درازی اســت. الگوهــای اعــالم بودجــه و هزینه در مراکز مختلف ســازمان ســینمایی 
ــن  ــد. ای ــه نمی دهن ــانی ارائ ــف یکس ــتند و تعاری ــْف واحــد نیس ــال های مختل ــا س و ی
ناهماهنگــی امــکان مقایســه و نتیجه گیــری و تحلیــل را در مــواردی دشــوار می ســازد.

گزارش تفصیلی از فعالیت بخش های مختلف سینما به تفکیک فرایندهای 
اجرایی: فعالیت بخش های مختلف در سینمای ١٣٩٨ به تفکیک فرایندهای اجرایی

تولید 

 فرایند تولید در سال ١٣٩٨

از ســال ١٣٩٨، فراینــد تولیــد در ســینما بــا ثبــت درخواســت فیلم ســازی متقاضیــان 
در دولــت الکترونیــک (ســایت ســازمان ســینمایی) آغــاز شــد. متعاقــب سیاســت 
ــن  ــت شــد. بدی ــایت ثب ــن س ــز در همی ــه درخواســت ها نی ــازی، پاســخ ب شفاف س
ترتیــب، همــۀ فرایندهــای مربــوط بــه یــک تولیــد ســینمایی به صــورت آنالیــن قابــل 
پیگیــری شــد. از فروردیــن ١٣٩٨ تــا پایــان ایــن ســال، درمجمــوع ٧٨ پروانــۀ ســاخت 
ســینمایی صــادر شــد کــه ایــن تعــداد نســبت بــه ســال ١٣٩٧، ٣۵٪ کاهــش نشــان 
مــی داد. ایــن کاهــش در ارائــۀ پروانــه ســاخت بــه نظــر نمی رســد بــه شــرایط بحرانــی 
کرونــا در اواخــر ســال ١٣٩٨ و تعطیلــی محــدود ســینماهای کشــور به دلیــل رخدادها 
و اعتراضــات سیاســی اجتماعــی ایــن ســال ارتباط داشــته باشــد، زیرا کرونــا و تعطیلی 
ــه مرجــع صــدور  ــا بخــش اداری و سیاســت گذار ســازمان ســینمایی، ک ســینماها ب
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ــۀ دیگــر  ــه دو گمان ــد ب ــذا می بای ــود. ل ــط نب ــه ســاخت ســینمایی هســتند، مرتب پروان
متوســل شــد: ١. تعــداد درخواســت های صــدور پروانــه ســاخت کاهــش یافتــه اســت؛ 

٢. ســخت گیری های ســازمان بــرای صــدور پروانــه ســاخت بیشــتر شــده اســت. 

تولیدات سال ١٣٩٨ 

در ســال ١٣٩٨، تعــداد ۴۵ فیلــم ســینمایی تولیــد شــد؛ ایــن تولیــد نســبت بــه ســال 
١٣٩٧ کاهشــی ۵٠ درصــدی را نشــان می دهــد. اگــر ایــن آمــار قابــل  اعتمــاد باشــد، 
ایــن میــزان کاهــش را می تــوان متأثــر از وقایــع سیاســی و اجتماعــی و شــرایط 
همه گیــری کرونــا دانســت. امــا حضــور ٨٨ فیلــم ســینمایی داوطلــب بــرای شــرکت 
در جشــنوارۀ ملــی فجــر صحــت و دقــت ایــن آمــار را مــورد تردیــد قــرار می دهــد. 
در ســال ١٣٩٨، تعــداد آثــار کوتــاه، مســتند و انیمیشــن تولیدشــده توســط مراکــز 
ســازمان ســینمایی ۶٠٠ مــورد اســت؛ کــه ایــن تعــداد نســبت بــه ســال ١٣٩٧ نیــز 

ــد.  ــان می ده ١٫٩٪ کاهــش را نش
بــه اعتقــاد کارشناســان، زنجیــرۀ اقتصــادی تولیــد فیلــم و تأییــد کیفیــت فیلم هــا 
ــازار آزاد شــکل  ــا مناســبات ب ــی شــوند ت ــر اســاس اســتقبال مخاطــب ارزیاب ــد ب بای
بگیــرد. رونــد فیلم ســازی بایــد تغییــر کنــد تــا تهیه کننــدگان دیگــر ســود خــود را در 
مرحلــۀ تولیــد بــه دســت نیاورنــد و وادار شــوند بــرای پخــش، بازاریابــی و درآمدهــای 
ــای فیلم ســازی  ــد از شــکل گیری کمپانی ه ــت می توان ــد. دول ــزی کنن ــی برنامه ری جنب
حمایــت کنــد و گــردش میلیــاردی ایــن صنعــت را با پیشــبرد رونــد تولیدات به ســمت 
بازارهــای جدیــد ماننــد VOD، وب ســری ها، انیمیشــن و فــراوری محتواهــای جدید 
ــدات  ــا تولی ــت ب ــای خارجــی و ایجــاد رقاب ــران فیلم ه ــی، اک ــد. از طرف افزایــش ده
داخلــی و تبییــن توافق نامه هــای رســمی بــرای پروژه هــای تولیــد مشــترک، به ویــژه بــا 
کشــورهای همســایه کــه فرهنگــی نزدیــک بــه مــا دارنــد، ازجملــه مــواردی هســتند کــه 

بالقــوه می تواننــد تولیــدات ســینمایی ایــران را در مســیر درســتی قــرار دهنــد.

حمایت از فیلم اولی ها

«چهــار ســال اســت کــه در بنیــاد ســینمایی فارابــی بخشــی از بودجــۀ ســالیانۀ بنیــاد را 
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ــا  ــه فیلم اولی ه ــم. نســبت ب ــا اختصــاص داده ای ــازان جــوان و فیلم اولی ه ــه فیلم س ب
حساســیت داریــم، چــون ریســک نســبت بــه تولیــد فیلــم آن هــا باالتــر اســت و هــر 
تهیه کننــده ای حاضــر نیســت بــرای فیلــم آن هــا ســرمایه بیــاورد، هرچنــد واقعــاً برخی 
از فیلم نامه هایشــان درخشــان و قابل اعتناســت و تاحــدودی نــگاه تهیه کننــدگان 
ــن  ــه بی ــی ک ــدل گفت وگوی ــرده اســت. م ــر ک ــار فیلم ســازان اول تغیی ــه آث نســبت ب
بنیــاد فارابــی و فیلم ســازان جــوان و تهیه کنندگانشــان شــکل می گیــرد بایــد متفــاوت 
باشــد. مــا تــالش کرده ایــم کــه در ایــن زمینــه بــا گفت وگــوی فرهنگــی پیــش برویــم. 
ایــن مــوارد را داشــته ایم کــه فیلم ســاز جوانــی تــا چهــار مرحلــه گفت وگــوی فرهنگــی 
بــا کارشناســان ســر برخــی نــکات فیلم نامــه و بازنویســی پیــش رفــت و فیلــم او هــم 
ــا فیلمــی کامــًال تجربه گــرا  ــدل شــد. ی ــول ب ــه فیلمــی قابل قب ــۀ اول ب ــوان تجرب به عن
ــد و  ــنهاد دادن ــر پیش ــون اث ــوزۀ مضم ــی را در ح ــا نکات ــان م ــه کارشناس ــری ک و هن
فیلم نامــه بازنویســی شــد. ضمــن آنکــه مــا تــا لحظــۀ اجــرا و فیلم بــرداری هــم حضــور 
ــم  ــردان جــوان فیل ــم اول کارگ ــد از ســاخت، فیل ــده، بع ــه تهیه کنن ــتیم. در ادام داش
ــد، آنجــا هــم برخــی نظــرات مشــورتی را لحــاظ  ــاد دیدن را آورد و کارشناســان بنی
کردنــد. شــاید فارابــی ســهمی در ایــن فیلــم از نظــر مــادی نداشــته باشــد، امــا همیــن 
ــا در  ــع م ــه دســت آورد... درواق ــال (١٣٩٨) را ب ــنوارۀ امس ــیمرغ جش ــم دو س فیل
برخــی از فیلم هــا حمایــت مالــی مســتقیم داریــم و در برخــی از فیلم هــا هــم کــه آثــار 
ــم  ــد، مشــورت های کارشناســی داده ای ــل بوده ان ــال های قب ــا س ــال ی ــل امس قابل تأم

ــم». ١ ــم ســرمایه گذاری نکرده ای ــاً در آن فیل ــی ضرورت ول
حضــور ســه فیلــم از بخــش فیلم هــای اول جشــنوارۀ ملــی در ســودای ســیمرغ، 
ــر مکمــل زن،  ــن بازیگ ــن، بهتری ــن تدوی ــن موســیقی، بهتری ــز بهتری دریافــت جوای
دریافــت بهتریــن فیلــم هنــر و تجربــه، ســیمرغ بهتریــن فیلــم از نــگاه مــردم، جملگــی 
نشــان از موفقیــت سیاســت های حمایتــی دولــت از فیلم ســازان جــوان دارد. تنــوع 

ژانــر در ایــن ٣ فیلــم شــاهد تحقــق سیاســت های دولــت در ســال ١٣٩٨ بــود.

١. تابش، علیرضا. ١٣٩٨. «لزوم گسترش نگاه کسب وکاری در سینمای ایران/ چشم انداز جدید همکاری جهانی 
سینمای ایران با جهان شرق و آسیا». بنیاد سینمایی فارابی [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [١٣٩٨٧/١٢/٢٠].
 https://www.fcf.ir/news/ID/102225 
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پخش

مخاطب معیار اکران

آمار مخاطبان ســینما در ســال ١٣٩٨ به عدد ٢۵,٩١٠,۶٨٧ نفر رســید که در مقایســه 
بــا آمــار ٢٨,۵٣٧,۴١٠ نفــری در ســال ١٣٩٧، در حــدود ٢ میلیــون و ۶٠٠ هــزار نفــر 
کاهــش داشــته و ایــن مهم تریــن مســئله ای اســت کــه بایــد بــه آن توجــه شــود. هرچند که 
می تــوان یکــی از علت هــای اصلــی را تعطیلــی ســینماها در اســفندماه بــه دلیــل شــیوع 
کرونــا دانســت، امــا نــزول کیفــی آثــار ســینمایی و امــکان تماشــای خانگــی فیلم هــا بــا 
تأخیــر چندماهــه نیــز از دیگــر عوامــل ایــن کاهــش مخاطب هســتند. بااین حــال، فروش 
ــه ٢٩۶  ــارد تومــان افزایــش ب ــا حــدود ۴۶ میلی ــا ٢٠ اســفند ١٣٩٨ ب ــی گیشــه ها ت کل
میلیــارد تومــان رســید کــه علــت اصلــی آن، افزایــش قیمــت بلیــت ســینماها از متوســط 

٨٧٨٧ تومــان در ســال ١٣٩٧ بــه ١١۴۴٠ تومــان در ســال ١٣٩٨ اســت.

هم زمانی های اکران

ــی  ــزی و نظــارت خوب ــاد برخــی از دســت اندرکاران، در ســال ١٣٩٨ برنامه ری ــه اعتق ب
بــرای اکــران فیلم هــا صــورت نگرفتــه بــود. نمایــش هم زمــان آثــار کمــدی یــا انیمیشــن و 
اختصــاص دادن بهتریــن زمان هــای اکــران بــه تهیه کننــدگان بــا نفــوذ موجــب اعتــراض 
بعضــی از فیلم ســازان شــد. تولیدکننــدگان خواهــان بهره منــدی از امکانات پخش هســتند 
و امیدوارنــد مکانیــزه شــدن ثبــت قراردادهــای دفاتــر پخــش به تبعیض های موجــود پایان 
دهــد. تعــداد آثــار اکران شــده روی پــردۀ ســینماها نیــز بــا ١۴ عــدد کاهش نســبت به ســال 
١٣٩٧ بــه ٧۴ فیلــم رســید. بااین حــال، فیلــم «مطــرب»، بــا ٣٨/۵ میلیــارد تومــان فروش، 
رکــورد ٣٨ میلیــاردی فیلــم «هزارپــا» در ســال ١٣٩٧ را شکســت، امــا بــا ٣/٢٩ میلیــون 
تماشــاگر هنــوز پایین تــر از فیلــم «هزارپــا» بــا ۴/٢١ میلیون تماشــاگر قــرار دارد. فیلم های 
ــروش در  ــان ف ــارد توم ــا ٢٧ و ٢۵ میلی ــب ب ــزاس٢» به ترتی ــری شــیش ونیم» و «تگ «مت
رتبه هــای دوم و ســوم ســال ١٣٩٨ قــرار دارنــد. از دیگــر اتفاقــات مهــم اکــران در ســال 
١٣٩٨ دفــاع ســازمان ســینمایی از مجــوز اکــران فیلــم «خانــۀ پــدری» و نیــز لغــو نمایــش 

فیلــم «رحمــان ١۴٠٠» بــه دلیــل تخلف هــای صورت گرفتــه در ایــن فیلــم بــود.
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الزامات پخش: سالن، تجهیزات فنی و...

در ســال ١٣٩٨، ٣٩ ســالن بــر تعــداد ســالن های ســینمای کشــور اضافــه و مجمــوع 
ســالن ها بــه رقــم ۵٣٩ رســید. ســاخت ٣۵ ســالن، بازســازی ٢٢ ســالن و حمایــت 
از ٣٢ ســالن «ســینمای امیــد» نیــز بــا حمایــت «مؤسســۀ ســینما شــهر» انجــام شــد. 
ــد و اســتقبال  ــران را ســاکنان پایتخــت تشــکیل دادن ــان ســینمای ای بیشــتر مخاطب
از آثــار ســینمایی در شهرســتان ها بــه دلیــل کمبــود ســالن و امکانــات، هماننــد 
ســال های پیــش، کــم بــود. بااین حــال، دولــت بــا اجــرای طــرح «ســینما ســیار» در 
مناطــق کم برخــوردار بالــغ بــر ۴٠ فیلــم را در ٣٧ اســتان (٧۴ شــهر) و به وســیلۀ ۵١ 
ــه پردیس هــای چندمنظــورۀ  ــه ب ــز مراجع ــران نی ــه نمایــش درآورد. در ته دســتگاه ب

ســینمایی بیشــتر از ســینماهای یــک یــا دو ســاالنه بــوده اســت.
پردیــس ســینمایی کــوروش بــا ٣۴/۶ میلیــارد تومــان فــروش و ٢/١٩٠ میلیــون نفر 
ــزار  ــروش و ٩٠٠ ه ــان ف ــارد توم ــا ١۴/۵ میلی مخاطــب و پردیــس ســینمایی آزادی ب
ــار  ــن ســینماهای کشــور را در اختی ــای اول و دوم ُپرمخاطب تری ــر مخاطــب رتبه ه نف
دارنــد کــه هــر دو در تهــران هســتند. در میــان ســینماهای ســایر نقاط کشــور نیــز پردیس 
ســینمایی هویــزۀ مشــهد بــا ٩/۴ میلیــارد تومــان فــروش و ٨٩۴ هــزار مخاطــب در رتبــۀ 
۵ کشــور (رتبــۀ ١ اســتان ها) و پردیــس ســینمایی اطلــس مشــهد بــا ٨/١ میلیــارد تومــان 
فــروش و ٧٣٩ هــزار نفــر مخاطــب در رتبــۀ ٧ کشــور (رتبــۀ ٢ اســتان ها) قــرار دارنــد.

اکران هنر و تجربه

حمایــت دولــت از گــروه هنــر و تجربــه و به  ویــژه آثــار مســتند و کوتــاه در ســال ١٣٩٨ نیز 
ادامــه داشــت و باعــث دلگرمــی فیلم ســازان و مخاطبانــی بود کــه به دنبال ســاختن و دیدن 
فیلم هایــی خــارج از عــرف ســینمای بدنــه هســتند. امــا از نظر برخــی از منتقــدان، می توان 
بــا راه انــدازی یــک ســامانۀ VOD بــرای فیلم هــای هنــر و تجربــه و نیــز توقــف چــاپ 
مجلــه هزینه هــا را بــه رقمــی بســیار کمتــر از بودجــۀ فعلــی ایــن گــروه رســاند. مجمــوع 
بودجــۀ دولتــی کــه بــه ایــن مؤسســۀ خصوصــی در ٩ ماهــه ســال ١٣٩٨ تعلــق گرفــت ٢١ 
میلیــارد و ۵٨٧ میلیــون ریــال بود. گزارش عملکردی این ســازمان در ســال ١٣٩٧ بیشــتر 
بــر اســاس هزینه هــای اجرایــی بــدون وضــوح در اهــداف پیش بینی شــده و فاصلــۀ آن از 
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اهداف تحقق یافته اســت. در ســال ١٣٩٧، این مؤسســه، با ســقف اعتباری ٣٠ میلیارد 
و ٧٠٠ میلیــون ریــال، متعهــد بــه پخــش ۴٠ فیلــم مســتند، ۵۶ فیلــم کوتاه و ٣ انیمیشــن، 
ــا بودجــۀ  ۵٠ فیلــم ســینمایی، ١١ فیلــم خارجــی در ســال ١٣٩٧ شــد کــه درنهایــت ب
عملیاتــی ٣٢ میلیــارد و ۶٧۵ میلیــون ریــال بــه آماده ســازی، اطالع رســانی و تبلیغــات ٣٣ 
فیلــم مســتند، ٢٢ فیلــم کوتــاه، ١ فیلــم انیمیشــن، ۴٢ فیلــم ســینمایی، ٣۴ فیلــم خارجی 

پرداخــت؛ عمــًال مؤسســه در تحقــق همــۀ اهــداف خــود دچــار نقصــان و آســیب بــود. 

بسترهای آنالین یا برخط

گســترش امکانــات VODهــا، هرچنــد محــدود، از دیگــر اتفاقــات مهــم ســال گذشــته 
بــود. بــر اســاس رتبه بنــدی آلکســا، پربازدیدتریــن VODهــای ایرانی به ترتیــب فیلیمو در 
رتبــۀ ١۵ و نمــاوا بــا رتبــۀ ١١٠ بودنــد. شــیوع ویــروس کرونــا باعــث توجــه بیشــتر بــه ایــن 
موضــوع شــد و برخــی از تولیدکننــدگان بــا تشــویق ســازمان ســینمایی اقدام به پخــش آثار 
خــود در VODهــا کردنــد. صاحب نظران ســینمایی معتقدندVOD قادر اســت بســاط 
بخشــی از شــیادی، دزدی، قاچــاق،  کالشــی و جعــل و دروغ را در ایــن حرفــه جمــع کنــد 
و از ترافیــک اکــران نیــز بکاهــد. ضمــن اینکــه فیلم هــای کم فــروش در گیشــه بــا نمایــش 
آنالیــن می تواننــد توجــه بیشــتری را بــه خــود جلــب کننــد. ســازندگان فیلم هــای کــودک و 
نوجــوان خواهــان اکــران آثارشــان در تابســتان بودنــد و نــه در پایــان ســال و یــا هم زمــان 
بــا جشــنوارۀ فجــر. آن هــا از عــدم تمایــل ســینماداران بــرای نمایــش فیلم هــای کــودک و 

نوجــوان نیــز ناراضی انــد و فرصــت تبلیغــات بــرای همــۀ فیلم هــا را برابــر نمی داننــد.
حــذف دی وی دی و کاهــش امــکان دانلــود بــه زوال بــازار ســیاه کمــک می کنــد؛ 
بــا زوال بــازار ســیاه امنیــت بیشــتری بــرای جریــان تولیــد تأمیــن می شــود و درنهایت، 

زمینــۀ پــا گرفتــن تعاونی هــای تولیــدی و خدماتــی فراهــم می شــود.١

اصناف
یکی از عمده ترین مشــکالت صنفی در ســینمای ایران مســئلۀ عدم هماهنگی و همبستگی 

١. داوودنژاد، علیرضا. «وضعیت پخش در سینمای ایران در سال ١٣٩٨». معاونت توسعۀ فناوری و مطالعات 
سینمایی. ١٣٩٨. گزارش منتشرنشده. 
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بیــن اعضــا؛ ترجیــح منافــع جمعــی بــر منافــع صنفــی و شــخصی؛ و درنهایــت اطاعــت، 
پذیــرش و گــردن نهــادن بــه قوانیــن و توافق هــای مجمــوِع اصنــاف در خانــۀ سینماســت. 

اعضــای  بیــن  در   ١٣٩٨ دی مــاه  درگیری هــای  رســانه ای  در گزارش هــای 
ــان  ــل، زم ــای ســال ها قب ــا درگیری ه ــط ب ــینما مرتب ــۀ س ــینما، بحــران خان ــۀ س خان
ــا اصنــاف  دولــت احمدی نــژاد، میــان ســازمان ســینمایی بــه مدیریــت شــمقدری ب
خانــۀ ســینما معرفــی می شــود. در پــی تغییــر اساســنامۀ خانــۀ ســینما، بــدون توجــه 
ــه تصویــب  ــد ب ــر بای ــه در صــورت تغیی ــی ذکرشــده در اساســنامه، ک ــد قانون ــه بن ب
شــورای فرهنــگ عمومــی برســد، تحــرکات گســترده ای از ســوی ســازمان ســینمایی 
ــع،  ــد. در آن مقط ــام ش ــدی انج ــم و کلی ــۀ مه ــن مجموع ــی ای ــرای تعطیل ــت ب وق
اکثریــت اهالــی ســینما از طیف هــای مختلــف بــا وجــود اختــالف عقیــده و ســلیقه 

ــۀ ســینما شــدند.  ــی خان ــع از تعطیل ــد و مان ــی واحــد نشــان دادن عکس العمل
بــا تغییــر دولــت، یکــی از شــعارهای دولــت یازدهــم بازگشــایی خانــۀ ســینما و رفــع 
اشــکال از آن بــود. خانــۀ ســینما در زمــان حضــور حجت اللــه ایوبی در ســازمان ســینمایی 
بازگشــایی شــد و پــس از آن بــا برگــزاری مجمــع عمومــی خانۀ ســینما، هیئت مدیــرۀ خانۀ 
ســینما تغییر کرد و رضا میرکریمی جای محمدمهدی عســگرپور را در مدیرعاملی خانۀ 
ســینما گرفت و در ادامه نیز میرکریمی اســتعفا داد و جای خود را به منوچهر شاهســواری 
داد. در تمــام ســال های پــس از بازگشــایی خانــۀ ســینما، تمامــی مجامــع برگــزار شــدند و 
هیئت مدیــره و مدیــران  عامــل انتخــاب شــدند. امــا در طــول ایــن ســال ها، ایــن اطالعــات 
ــا ســندی کــه در  ــه ثبــت نرســید. مطابــق ب در ثبــت شــرکت ها و روزنامه هــای رســمی ب
برنامۀ «شــب ســینما» شــبکۀ چهار منتشــر شــد، آخرین بار در ســال ١٣٩٠، هیئت مدیرۀ 
وقــت بــه مدیرعاملــی محمدمهــدی عســگرپور در خانــۀ ســینما ثبــت شــد و پــس از آن در 
ســال ١٣٩٢، کــه ایــن مســئله بایــد مجــدداً رخ مــی داد، ماجرای تعطیلی به وقوع پیوســت 
و پــس از بازگشــایی نیــز، بــا وجــود برگــزاری چنــد مجمــع عمومــی و تغییــرات مکــرر 
مدیریتــی، هیچ یــک از ایــن تغییرات ثبت قانونی نشــدند.١ تغییــرات احتمالــی در دولت و 
ســازمان ســینمایی در پــی انتخابات ریاســت جمهوری ســال ١۴٠٠ نگرانــی جدی برخی 

١. آرتا، فرانک. ١٣٩٨. «جامعۀ اصناف سینمای ایران؛ این هشدار جدی است». تابناک [پایگاه اینترنتی]. قابل 
 tabnak.ir/003ycR                                                                                        .[١٣٩٨/١٠/١٠] :دسترس در
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از اعضــا و اصنــاف خانــۀ سینماســت. زمانــی کــه دولــتِ فرضــی تمایــل و یــا سیاســت 
پذیــرش نهادهــای صنفی همچون خانۀ ســینما را نداشــته باشــد، درآن صورت، بی شــک 

تعطیلــی مجــدد خانۀ ســینما مــورد انتظــار خواهــد بود.
نکتــۀ مهــم در ایــن قضیــه پذیــرش داوری قانــون حتــی در مــوارد و مواقعی اســت 
ــد. یکــی از مهارت هــای  ــردی نپذیرفته ان ــا عقــل ف ــون را ب ــه قان کــه اعضــای جامع
ــرای  ــون در چنیــن مــواردی و تــالش ب زندگــی اجتماعــی پذیــرش و اطاعــت از قان

تغییــر شــرایط از مســیرهای قانونــی اســت. 
از دیگــر اختالفــات مهــم در بیــن اصنــاف و اعضــای خانــۀ ســینما درگیری هــای 
ایشــان بــر ســر شــخص مدیرعامــل خانــۀ سینماســت که توســط رأی گیــری و بــا آرای 

اعضــا انتخــاب شــده اســت. 
بــه گفتــۀ کارشناســان، ســینمای ایــران، بــه دلیــل عــدم مدیریــت در جریان هــای 
صنفــی و همین طــور نبــودِ ســازش میــان خــودِ اصنــاف، از جریــان ســینمای صنعتــی 

در حــد اســتانداردهای جهانــی عقــب اســت.

پژوهش
جدول شماره ٧. قراردادهای پژوهش های سینمایی

کل هزینۀ قراردادهای پژوهشیسازمان یا شخص حقیقی متعهدتعداد پژوهشسال

١٣٩۵١٠
شخص حقیقی: ٢ نفر
مؤسسات: ٨ مورد

١,٢٨٠,٢٠٠,٠٠٠ تومان

١٣٩۶١٨
شخص حقیقی: ١٣ نفر
مؤسسات: ۵ مورد

١,١٠۶,٠٠٠,٠٠٠ تومان

١٣٩٧٢٠
شخص حقیقی: ١٨ نفر
مؤسسات: ٢ مورد

١,٣۴٢,٨٠٠,٠٠٠ تومان

نخستین مسئلۀ حاصل از رخدادهای سال ١٣٩٨ را می توان در بازتاب آمارهای این سال 
در سایت سازمان سینمایی و معاونت ها و مراکز این سازمان دید. متأسفانه تعطیلی مراکز و 
کاهش حضور کارکنان سازمان در محل کار و مشکالت عدم دسترسی به اتوماسیون سبب 

شده اند فعالیت های استخراج آمار و بازتاب آن ها در سایت دچار اختالل شود. 
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باتوجه به داده های جدول فوق، به نظر می رسد با وجود افزایش تورم در سال های 
١٣٩۵ تا ١٣٩٧، عمًال هزینه های قراردادهای پژوهشی کاهش یافته است، اما بر تعداد 
پژوهش های معاونت افزوده شده است. به نظر می رسد تحقق انجام پژوهش های 
بیشتر در حوزۀ سینما از طریق عقد قرارداد با اشخاص حقیقی صورت گرفته است. در 
سال ١٣٩۵، قراردادهای پژوهشی با هشت مؤسسه و سازمان های دولتی و خصوصی 
منعقد شد. در سال ١٣٩٧ علی رغم اینکه تعداد پژوهش ها دو برابر شد، اما هزینه ها 
(علی رغم تورم و کاهش ارزش پول و افزایش دستمزدها) تنها ٠٫٠۵٪ افزایش نشان 
داد. لذا به نظر می رسد سیاست انتخاب شخص حقیقی برای انجام پژوهش و عقد 
قرارداد سیاست مناسبی برای کاهش هزینه های معاونت توسعۀ فناوری و مطالعات 

سینمایی برای رفع نیازهای پژوهشی سازمان سینمایی بوده است. 

نمودار شماره ١٢. تعداد قراردادهای پژوهشی سینمایی به تفکیک اشخاص حقیقی و سازمان حقوقی

نمودار شماره ١٣. کل هزینه های قراردادهای پژوهشی سینمایی طی سال های ١٣٩۵ تا ١٣٩٧



 ۴٨

(۴)

جشنواره ها
ــا ســنت ها و نمایــش دســتاوردها  ــد ب ــه لحــاظ ایجــاد ســاختار، پیون جشــنواره ها ب
اهمیــت دارنــد. جشــنواره ها، عــالوه بــر یــک نمایــش منطقــی از عملکــرد حرفــه ای، 
رابطــه ای احساســی بیــن مخاطــب و برگزارکننــدگان ایجــاد می کننــد. در جشــنواره ها 
بازدیدکنندگانــی جــذب می شــوند کــه بلیــت می خرنــد و هزینــه می کننــد و ایــن 
امــر ســبب تقویــت اقتصــاد ملــی یــا محلــی می شــود. ازآنجاکــه بازدیدکننــدگان در 
ــه اشــتراک  ــن ب ــا مت ــات خــود را به صــورت عکــس ی بازگشــت از جشــنواره تجربی
می گذارنــد، جشــنواره را بایــد نوعــی بازاریابــی و تبلیغــات رایــگان بــرای موضــوع 
ــی آن محســوب کــرد. مهــم آن اســت کــه مســئوالن و  جشــنواره و مشــاغل پیرامون
برگزارکننــدگان بداننــد هزینه هــای حاصــل از برگــزاری جشــنواره و منافعــی کــه از آن 

عایــد می شــود آیــا در تناســب بــا یکدیگــر قــرار دارنــد یــا نــه.

١. جشنواره های داخلی‑ دولتی

الف. جشنوارۀ فیلم کودک و نوجوان

بــه بــاور برخــی از منتقــدان در شــرایط اقتصــادی کنونــی، لزومــی بــرای خــرج 
بودجه هــای کالن بــرای برگــزاری برخــی از جشــنواره های داخلــی، به ویــژه جشــنوارۀ 
کــودک و نوجــوان، نیســت. زیــرا اساســاً در طــول ســال، به جز مــواردی محــدود، فیلم 
کــودک و نوجــوان تولیــد نمی شــود و ایــن رویــداد بــه محفلــی نمایشــی و تجمالتــی 
و بــه دور از نــگاه نوآورانــۀ مبتنــی بــر شــناخت فناوری هــای نویــن تبدیــل شــده اســت. 
ــی از  ــۀ خوب ــد نمون ــور می توان ــا ٢٧ کش ــنواره ب ــن جش ــکاری ای ــویی، هم ــا از س ام
همــکاری بین کشــوری و تبلیــغ بــرای ســینمای ایــران و محیطــی شــاداب و ســالمت 
بــرای کــودکان ایرانــی قلمــداد شــود. ایــن جشــنواره، طبــق بــرآورد مالــی بنیــاد فارابــی، 
می بایســت ٣ میلیــارد تومــان از ســوی ایــن مرکــز حمایــت مالــی می شــد؛ کــه درعمــل 
ایــن حمایــت بــه ٣ میلیــارد و ٨٨۵ میلیــون و ۵٠٠ هــزار تومان رســید١، که در مقایســه 
بــا تخمیــن ایــن بنیــاد بــرای حمایــت مالــی جشــنوارۀ ملــی فجــر (رقــم ۵ میلیــارد و 

١.  «گزارش عملکرد بنیاد سینمایی فارابی». سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری [پایگاه اینترنتی]. قابل 
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٣۵٠ میلیــون تومــان) کــه در ســطح ســینمای حرفــه ای ایــران برگــزار می شــود رقمــی 
قابل تأمــل اســت؛ به ویــژه آنکــه بــه نظــر می رســد عــالوه بــر مبلــغ یادشــده، شــهرداری 
اصفهــان نیــز بخشــی از هزینه هــای ایــن جشــنواره را متقبــل شــده اســت. نقدهــای 
دیگــری کــه پیرامــون برگــزاری جشــنوارۀ کــودک و نوجــوان ســال ١٣٩٨ مطــرح 
ــالت تابســتانی  ــام تعطی ــان برگــزاری جشــنواره در ای ــه مســئلۀ زم ــوط ب شــده اند مرب
مــدارس و دانش آموزان انــد کــه هماهنگی هــای حضــور دانش آمــوزان در جشــنواره و 
همچنیــن امــکان بهــره بــردن نیروهای آموزشــی مــدارس از برنامه های جنبی جشــنواره 
را کاهــش داد. پاییــن بــودن ســطح کیفــی فیلم هــای شــرکت کننده، هــم از نظــر محتــوا 
و هــم از نظــر تکنیــک، از دیگــر نقدهــای وارده بــه جشــنوارۀ اصفهــان و هزینــۀ کالن 
ایــن جشــنواره بــود کــه شــاید بــه لحاظ تأثیــرات روان شــناختی جشــنواره قابل تحســین 

بــود، ولــی از نظــر یــک جشــنوارۀ ســینمایی یــأس آور محســوب می شــد. 
ــزارش  ــتناد گ ــه اس ــی ودوم، ب ــنوارۀ س ــی در جش ــن های ایران درخشــش انیمیش
ــان»١،  ــم کــودک و نوجــوان – اصفه ــل عملکــرد ســی ودومین جشــنوارۀ فیل «تحلی
می کنــد.  عرصــه  ایــن  در  ســرمایه گذاری  بــه  دعــوت  را  ســینمایی  ســازمان 
ــر  ــود دارد (از نظ ــم وج ــه فیل ــبت ب ــن نس ــر انیمیش ــه ب ــری ک ــای کمت محدودیت ه
محدودیت هــای ممیــزی در فــرم و محتــوا) می تواننــد زمینه هــای ظهــور بــازار 

ــد. ــاد کنن ــران ایج ــرای ای ــت را ب ــر‑ صنع ــن هن ــه ای ای منطق

ب. جشنوارۀ فیلم کوتاه

در  جــوان  فیلم ســازان  از  حمایــت  جذب شــدۀ  بودجــۀ  اولین بــار  بــرای  «امســال 
شهرســتان ها بــه نســبت ســال گذشــته ۵ برابــر شــده و امیــدوارم کمــک کنــد مثل گذشــته 
بتواننــد چهره هــای بزرگــی از ایــن اســتعدادها بــه ســینما معرفــی شــوند. امیــدوارم زمینۀ 
اســتفادۀ تلویزیــون و رســانه های جدیــد از ایــن شــیوۀ گفتمان ســازی بیشــتر مــورد توجــه 
قــرار گیــرد».٢ در اختتامیــۀ جشــنوارۀ فیلــم کوتــاه در آبان مــاه ١٣٩٨، حســین انتظامــی 

١.  «تحلیل عملکرد سی و دومین جشنوارۀ فیلم کودک و نوجوان‑ اصفهان». معاونت توسعۀ فناوری و مطالعات 
سینمایی. شهریور ١٣٩٨. گزارش منتشرنشده. 
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ــینما دعــوت  ــه اقتصــاد س ــه ب ــه بازارســازی و توج ــا را ب ــوع فیلم ه ــن ن ــازندگان ای س
می کنــد. درواقــع، ســرمایه گذاری ســازمان ســینمایی بــر تولیــدات فیلــم کوتــاه، حمایت 
از فیلم ســازان کوتــاه در شهرســتان ها، و توصیــه بــه وجــه صنعتــی فیلــم کوتــاه اهمیــت 

ایــن جشــنواره را مشــخص می کننــد.
جشنوارۀ فیلم کوتاه، که توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار می شود، در سال 
١٣٩٨ بـا تخمیـن هزینـۀ ٢۴ میلیـارد ریالی درنهایت با ٣٣ میلیارد ریال برگزار شـد.١ این 
در حالی اسـت که این جشـنواره در سـال ١٣٩٧ با هزینه ای بالغ بر ۵٣٨,٨۵۶,۵۶٨,٣٧ 
میلیـارد ریـال برگـزار شـده بود. این کاهش هزینـۀ ١٢ درصـدی، با وجود تورم حـدود ٣٠ 
تـا ۴٠ درصـد، تنهـا در صـورت جـذب اسپانسـر می توانسـت کیفیـت جشـنواره را حفظ 
نماید، اما به روایت سـید صادق موسـوی: «جشـنوارۀ فیلم کوتاه جذابیت سـرمایه گذاری 
برای اسپانسرها را ندارد»٢؛ لذا طبعاً جشنواره تحت این شرایط اقتصادی با کاهش کیفی 
مواجه می شود. این کاهش اعتبار در حذف هزینه های عمومی و کیفیت جشنواره چندان 
تأثیرگـذار نخواهنـد بـود، اما نوع جوایز، حذف نشسـت ها و برنامه های جنبی جشـنواره، 
که ضامن اعتبار جشـنواره هسـتند و بر کیفیت آثار بین المللی شـرکت کننده در جشـنواره 

اثر می گذارند، سـطح کیفی جشـنواره را پایین می آورند.
جشــنواره های فیلــم کوتــاه بــه جشــنوارۀ فیلــم کوتــاه تهــران محــدود نمی شــوند؛ 
ــی  ــنوارۀ مل ــار، جش ــه ای ژی ــنوارۀ منطق ــراغ، جش ــی چهلچ ــنواره های بین الملل جش
ــی روســتایی و عشــایری، و جشــنوارۀ فردوســی نمونه هــای  رضــوی، جشــنوارۀ مل
ــت  ــش عکــس و رقاب ــار نمای ــه بعضــاً در کن ــتند ک ــاه هس ــم کوت ــنواره های فیل جش
فیلمنامه هــا برگــزار می شــوند. در ســال ١٣٩٧، جشــنواره های منطقــه ای فیلــم 
کوتــاه، جشــنوارۀ رضــوی (یــزد)، جشــنوارۀ ژیــار و جشــنوارۀ مجــازی فیلــم کوتــاه 
ســمنان بــا حمایــت انجمــن ســینمای جوانــان ایــران و بــا حمایــت مالــی معــادل ۵ 
میلیــارد و ۶٧٨ میلیــون و ١١ هــزار و ۴۵٨ ریــال برگــزار شــدند. جشــنواره های 
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ــم شــاهنامه، از ســال ١٣٩٧  ــد جشــنوارۀ فیل ــن خــاص، مانن ــا مضامی خصوصــی ب
ــه نظــر  ــار تمدیــد فراخــوان درنهایــت در ســال ١٣٩٨ برگــزار نمی شــوند. ب ــا دو ب ب
می رســد حضــور ٩٠ درصــدی دولــت در تمــام شــئونِ ســینما فرصــت خالقیــت، 
تشــخیص موقعیــت و توانایی هــای مدیریتــی بخــش خصوصــی را در برنامه ریــزی و 

ــد. ــنواره محــدود می کن ــه جش ــینما ازجمل ــای س اجــرای برنامه ه

ج. جشنوارۀ سینما حقیقت

ســال ١٣٩٨ را بایــد نقطــۀ عطــف مهمی در تاریخ ســینمای مســتند دانســت. در ســال 
ــوع پیوســت.  ــه وق ــای صنعتی شــدن ســینمای مســتند ب ــار رؤی ــرای اولین ب ١٣٩٨، ب
ــه ازای فــروش  جشــنوارۀ حقیقــت فیلم هــای مســتندِ شــرکت کننده در جشــنواره را ب
بلیــت در معــرض نمایــش قــرار می دهــد. «ازآنجاکه تولید فیلم مســتند بــازده اقتصادی 
نداشــت، پــس تنهــا ســرمایه گذاْر دولــت بــود کــه از محــل بودجــۀ عمومــی کشــور مبلغ 
ناچیــزی بــه ایــن ســینما اختصــاص مــی داد و البتــه هنــوز هــم می دهــد. ســرمایه گذار 
شــخصی بــه دلیــل عــدم انتفــاع در تولیــد مســتند ســرمایه گذاری نمی کــرد و همچنــان 
نیــز نمی کنــد، جــز در معــدود مــوارد انگشت شــمار. در ســال های اخیــر شــاهد 
تشــکیل جمعیت هــای حمایتــی از تولیــد فیلــم مســتند هســتیم کــه بــاز هــم بازگشــت 
ســود و چرخــۀ اقتصــادی نــدارد، بلکــه حاصــل کمــک اشــخاص اســت بــه تولیــد فیلم 
مســتند».١ درواقــع، فــروش بلیــت بــرای فیلــم مســتند بــه معنای ارزشــمند شــدن کاالی 
فیلــم مســتند، و بــه تبــع آن، امــکان فعالیــت حرفــه ای یعنــی ایجــاد تیــم فیلم ســازی 
ــاً بــه دلیــل  بــا تهیه کننــده و کارگــردان و تصویربــردار مســتقل اســت؛ امــری کــه غالب

شــرایط بــد اقتصــادی بــرای فیلم ســازی مســتند قابــل تحقــق نبــود.
یکــی دیگــر از نــکات مثبت جشــنوارۀ ســیزدهْم نمایــش فیلم مســتند «گلوله باران» 
تولید مشــترک «مرکز مســتند حقیقت» و «مرکز گســترش ســینمای مســتند و تجربی» 
ــرد. یکــی از  ــادی را در جشــنوارۀ ســینما حقیقــت از آن خــود ک ــز زی ــه جوای ــود، ک ب
ــا ســرمایه گذاران خارجــی اســت.  ــم ب ــد مشــترک فیل اهــداف ســینمای مســتند تولی

١. مظاهری پور، پژمان. ١٣٩٨. «نمایش فیلم «مستند رایگان نیست»؛ از رؤیا تا حقیقت». خبرگزاری ایسنا [پایگاه 
https://www.isna.ir/news/98100604099                                    .[ ١٣٩٨/١٠/٠۶] :اینترنتی]. قابل دسترس در
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وجــود بخــش «جایــزۀ شــهید آوینــی» در جشــنوارۀ ســینما حقیقــت نوعــی احتــرام بــه 
تنــوع دیدگاه هــای فیلم ســازی و تنــوع ژانــر مســتند محســوب می شــود. همچنــان کــه 
انتخــاب فیلــم برتــر از نــگاه مخاطــب از دو وجــه، احتــرام بــه نظــر مخاطــب و تربیــت 
ســلیقۀ مخاطبــان فیلــم مســتند، اهمیــت بســزایی دارد. ســام کالنتری، در ســیزدهمین 
جشــنوارۀ فیلــم حقیقــت، بــرای کارگردانــی «جایــی بــرای فرشــته ها نیســت» موفــق بــه 
دریافــت جایــزۀ ویــژۀ هیئــت داوران بخــش مســتند بلنــد، جایــزۀ هنــر و تجربــه و نیــز 
جایــزۀ ویــژۀ تماشــاگران شــد. «تمــام جوایــزی کــه دریافــت کــردم در نــوع خودشــان 
ــا و ارزشــمند هســتند و هرکــدام هــم کارکــرد و ویژگی هــای خــاص خودشــان را  زیب
دارنــد... تندیــس جشــنوارۀ ســینما حقیقت جایــزه ای ویژه  اســت و تمام مستندســازان 
ایرانــی دوســت دارنــد آن را دریافــت کننــد، مــن نیــز از ایــن جمــع مســتثنی نیســتم».١ 

ایــن اظهــارات حکایــت از اعتبــار جشــنواره نــزد ســینماگران دارد. 
ســیزدهمین جشــنوارۀ حقیقــت، تحــت حمایــت مرکــز گســترش ســینمای 
مســتند و تجربــی بــا ســقف اعتبــاری ١۶ میلیــارد ریــال و بــا هزینــۀ تحقق یافتــۀ ٣۵ 
میلیــارد و ٨۶٩ میلیــون ریــال، در دی مــاه ١٣٩٨ برگــزار شــد، کــه نســبت بــه ســال 
قبــل از آن ۵٩٪ افزایــش نشــان می دهــد. در بررســی عملکــرد مالــی ایــن جشــنواره، 
ــا  ــز ب ــی مرک ــای تخمین ــق هزینه ه ــدم تطاب ــده، ع ــنواره های یادش ــر جش ــد دیگ مانن

ــازد. ــل می س ــنواره را قابل تأم ــی جش ــت مال ــه مدیری ــۀ تحقق یافت هزین
اکــران ٢۴ فیلــم خارجــی از ٢١ کشــور جهــان از میــان ۶٠٠٠ متقاضــی از 
١٠٠ کشــور در جشــنوارۀ فیلــم مســتند ســینما حقیقــت نشــان از اســتقبال جهانــی 
ــه نظــر منتقــدان، ایــن دوره از جشــنوارۀ  ســینما حقیقــت  از ایــن رویدادهــا دارد. ب
بهتریــن دوره از نظــر کیفــی بــود و بخــش «شــهید آوینــی» توانســت بدعــت نادرســت 
محدودســازی مســتندهای انقالبــی را باطــل کنــد. توجــه بــه بخــش صنعــت و بــازار 
مســتند و نیــز تــالش بــرای ارتبــاط بین المللــی ســینمای ایــران بــا ســینماگران جهــان 
از اتفاق هــای خــوب جشــنوارۀ ســینما حقیقــت شــمرده شــد، امــا پولی ســازی 
جشــنواره تهدیــدی بــرای عــدم مواجهــه  بی واســطۀ مستندســاز بــا مــردم قلمداد شــد.

١. کالنتری، سام. ١٣٩٨. جشنوارۀ سینما حقیقت [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [١٣٩٨/٠٩/٢۶ ].
http://www.irandocfest.ir/fa/news/7478/ 
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د. جشنوارۀ ملی فجر

جشــنوارۀ فجر ١٣٩٨ را باید جشــنواره ای پر از حاشــیه های ریز و درشــت دانســت؛ 
ــه  ــی گاهــی فیلم ســازان علی ــگاران و حت از نشســت های پرتنــش فیلم ســازان و خبرن
هــم گرفتــه تــا فیلم هایــی کــه بــه گفتــۀ بســیاری از ســینماگران آثــار متوســطی بودنــد. 
در ایــن دوره از جشــنواره، ٢٢ فیلــم در بخــش رقابتــی، ١٠ فیلــم در بخــش نــگاه نــو، 
١٠ فیلــم مســتند و ١٠ فیلــم کوتــاه باهــم بــه رقابــت پرداختنــد. جشــنوارۀ ١٣٩٨، از 
نظــر تنــوع ژانــر، نقطــۀ عطــف در ســال های فیلم ســازی ایــران محســوب می شــود. 
حضــور ٢٢ فیلــم در ١٠ ژانــر مختلــف اعم از کمدی، جنگــی، اجتماعی، خانوادگی، 
ــی از  ــی ‑ اطالعات ــی، جاسوس ــن، معمای ــقانه، اکش ــی، عاش ــودرام، ماجراجوی مل
ویژگی هــای عمــدۀ ایــن جشــنواره بــود. همچنــان کــه فیلم هایــی از گونــۀ اجتماعــی، 

کمافی الســابق، در ســینمای ایــران پیشــتاز بودنــد.
فجــر ملــی ١٣٩٨ بــا انتخــاب فیلــم «خورشــید» ‑ ســاختۀ مجیــد مجیــدی کــه در 
ششــمین روز از برگــزاری جشــنواره از راه رســید و پذیــرش آن در جشــنواره انتقــادات 
زیــادی را بــه برگزارکننــدگان وارد نمــود ‑ به عنــوان بهتریــن فیلــم و اعطــای تندیــس 
بهتریــن فیلمنامــه و بهتریــن طراحــی صحنــه بــه آن بــه کار خود پایــان داد. فیلم «شــنای 
پروانــه»، نخســتین اثــر بلنــد ســینمایی محمــد کارت نیــز بــا ١٢ نامــزدی، جوایز چهار 
بخــش بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل مــرد (امیر آقایــی)، بهتریــن بازیگــر نقش مکمل 
زن (طنــاز طباطبایــی)، بهتریــن تدویــن و بهتریــن صــدا را از آن خــود کــرد. ایــن فیلــم 
همچنیــن تندیــس ویــژۀ تماشــاگران را نیــز بــه خــود اختصــاص داد تــا نزدیکــی نــگاه 

مخاطــب حرفــه ای ســینما بــه کارشناســان ســینمایی را بــه رخ بکشــد. 
افزایــش ظرفیــت نمایــش فیلم هــای جشــنوارۀ فجــر از ٧۵٠٠ صندلــی بــرای هــر 
ســانس بــه ٩۴٠٠ صندلــی، افزایــش ســالن ها (٢٧ ســالن در تهــران و ۵٨ ســالن 
در شهرســتان ها) و همین طــور ســانس ها (٨٠٠ ســانس در تهــران و ٧٠٠ ســانس 
در شهرســتان ها)، پیش فــروش موفــق بلیت هــای مردمــی ایــن رویــداد علی رغــم 
گمانه زنی هایــی مبنــی بــر تحریــم جشــنواره (٨٠٠٠ ســری/ ٨٠٠٠٠ بلیــت فقــط 
در ١ ســاعت اول شــروع بــه کار ســامانه و فــروش کلــی ١۴٧۶١ ســری بــه ارزش 
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ــان جشــنواره)، رضایــت تماشــاگران از ســینماهای  ــان در پای ١,٩٢٣,١٢۴,٠٠٠ توم
میزبــان به خصــوص پردیــس ملــت، صــدور کارت ســینمای رســانه بــرای ٧٨٩ 
خبرنــگار و منتقــد، و حضــور شــهرداری تهــران به عنــوان حامــی مالــی از نقــاط قــوت 
سی وهشــتمین جشــنوارۀ فیلــم فجــر بودنــد. هرچنــد دیــر رســیدن فیلــم «خورشــید» بــه 
جشــنواره ‑ کــه تهیه کننــدۀ آن شــهرداری بــود و جایــزۀ بهتریــن فیلم، بهتریــن فیلم نامه و 
بهتریــن طراحــی صحنــه را نیــز از آن خــود کــرد ‑ نقدهایی را بــه دنبال داشــت، درواقع، 
پذیــرش فیلم هایــی کــه برخــالف قاعــدۀ جشــنواره پــس از موعــد تحویــل بــه جشــنواره 
می رســند قانون شــکنی و از چالش هــای بــزرگ جشــنوارۀ ملــی محســوب می شــود، امــا 

چنیــن پذیرشــی مســبوق بــه ســابقه بــوده و بــرای بــار اول اتفــاق نیفتــاده اســت.
افزایش تعداد داوران جشــنوارۀ فجر به ٩ نفر، باآنکه از نظر بســیاری از کارشناســان 
ســبب تنــوع دیــدگاه و کســب نتیجــۀ بهتــر بــود، با اعــالن نتایج فیلم هــای برنــده، صدای 
اعتراض هــا بــه خاطــر محتــوای آثــار بلنــد شــد. برخــی از کارشناســان محتــوای فیلم هــا 
را ســیاه نمایی، ترویــج فحشــا و در تضــاد بــا آرمان هــای انقــالب و مســائل شــرعی و 
اعتقــادی دانســتند و بــا اهــدای جوایــز، حواشــی سیاســی پیش آمــده در طــول جشــنواره 
(تحریــم جشــنواره از ســوی بعضــی از ســینماگران) پررنگ تــر شــد و بــه ادعــای یکــی از 
فیلم ســازان بــرای اولین بــار ســینماگران رو در روی هــم قــرار گرفتنــد. عوامل فیلــم «روز 
صفــر» نیــز، بــه خاطــر اعتــراض بــه پذیرفتــه شــدنِ بــا تأخیــر فیلــم «خورشــید» و اهدای 
جایــزه بــه «پیمــان معــادی» کــه در جشــنواره حضور نداشــت، بــرای دریافت جوایزشــان 
در اختتامیۀ جشــنواره شــرکت نکردند. در این شــرایط، اهالی ســینما و رســانه در انتظار 

پاســخ گویی متولیــان جشــنوارۀ فجــر و داوران بــه شــائبه ها بودنــد.
در سی و هشــتمین جشــنوارۀ فیلــم فجــر، بــرای اولین بــار، تندیــس ســیمرغ های 
جشــنواره در ایــران و بــه دســت صنعتگــران ایرانــی ســاخته شــد. تندیــس ســیمرغ ها 
پــس از ســال ها تولیــد در خــارج از کشــور، بــا رایزنی هــای صورت گرفتــه بــا معاونت 
ــدان و  ــه دســت هنرمن ــع دســتی، به صــورت یکپارچــه و از جنــس کریســتال ب صنای

صنعتگــران ایرانــی تولیــد شــد.١

١.  علیزاده، عزت الله. ١٣٩٨. «رونمایی از تندیس سیمرغ بلورین،  تولید صنعتگران داخلی در جشنوارۀ سی وهشتم». 
/www.irna.ir/news/83609000                  .[ ١٣٩٨/١٠/٠۵] :خبرگزاری ایرنا [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در
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ھ. جشنوارۀ جهانی فجر

ســی  و هفتمین جشــنوارۀ جهانــی فیلــم فجــر از ٢٩ فروردیــن تا ۶ اردیبهشــت ١٣٩٨، 
یــا بــه عبارتــی ١٨ تــا ٢۶ آوریــل ٢٠١٩، در حالــی برگــزار شــد کــه جامعــۀ هنرمنــدان 
ایرانــی درگیــر کمک رســانی بــه ســیل زدگان سیستان و بلوچســتان بــود. پیونــد هنــر و 
اجتمــاع در ایــن جشــنواره بــا حرکــت نمادیــن رضــا کیانیــان در لبــاس مــردان هــالل 
ــه  ــور ک ــت؛ «همان ط ــروز یاف ــیل زده ب ــان س ــی او از هم وطن ــار حمایت ــر و گفت احم
می دانیــد تمامــی عوایــد فــروش بلیــت و محصــوالت فرهنگــی ایــن دورۀ جشــنواره 
بــه هم وطنــان ســیل زده اختصــاص می یابــد. دل مــا بــا همــۀ هم وطنــان ســیل زده مان 
در خوزســتان، لرســتان، شــمال کشــور و... اســت. مــا بــه یــاد شــما هســتیم».١ دبیری 
ایــن دوره از جشــنوارۀ جهانــی را رضــا میرکریمــی بــر عهــده داشــت. یکــی از حواشــی 
ایــن دوره خلوت تــر بــودن آن نســبت بــه دیگــر جشــنواره ها، حتــی نســبت بــه 

جشــنوارۀ ســینما حقیقــت، بــود.
ــا  ــا وجــود اظهارنظرهــای بخشــی از طیف هــا و جناح هــای سیاســی کشــور کــه ب ب
برگــزاری جشــنوارۀ جهانــی فجــر مخالف انــد و آن را مســیری بــرای تهاجــم فرهنگــی و 
تغییــر در آرمان هــای انقــالب می داننــد٢؛ طیفــی از نظــرات بــر تأثیــر ایــن جشــنواره در 
معرفــی ایــران و انقــالب اســالمی بــه جهان مبتنی اســت. «جشــنوارۀ جهانی فیلــم فجر در 
منطقــه جــزو برتریــن جشنواره هاســت و می توان از طریق این جشــنواره ســینمای ایــران را 
بــه دنیــا معرفــی کــرد. ســینمای هر کشــوری برخاســته از فرهنــگ آن جامعه اســت و اینکه 
ســینمای مــا توانســته خــود را به عنــوان یــک ســینمای مبتنــی بــر احتــرام بــه انســانیت در 
دنیا بشناســاند امر مهمی اســت».٣ هنرمندان و مســئوالن فرهنگی و ســینمایی کشــور نیز 
جشــنواره را فرصتــی بــرای رشــد ســینما و تعامــالت فرهنگــی می داننــد: «به عنــوان یــک 
مدیــر ســینمایی معتقــدم، توجــه بــه زنجیــرۀ ارزش در صنعــت ســینما بســیار مهم اســت. 

١. «افتتاح جشنوارۀ جهانی فجر با کنایه به ابراهیم حاتمی کیا». خبرآنالین [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [١٣٩٨/٠١/٢٨]. 
khabaronline.ir/news/1251179 

٢. «اصول فروشی در دکان جشنوارۀ جهانی فیلم فجر». خبرگزاری سینماپرس [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [١٣٩٨/٠٣/٠١]. 
http://cinemapress.ir/news/111916/ 

٣. یزدی، محمدرضا. ١٣٩٨. جشنوارۀ فیلم فجر [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [١٣٩٨/٠٢/٠۴].
https://www.fajriff.com/fa/es4LZ
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نمی تــوان جشــنوارۀ موفقــی داشــت امــا در پیــش تولیــد، تولیــد، فیلم نامــه، بازاریابــی و 
حضــور در بازارهــای جهانــی دچــار ضعــف بــود. ســینما یــک زنجیرۀ متصل به هم اســت 

کــه حلقه هــای مختلــف از ایــن زنجیــره بــر حلقه هــای دیگــر تأثیــر می گذارنــد».١ 
برگــزاری نمایشــگاه تخصصــی «دســتاوردهای فنــی صنعــت ســینما» و حضــور 
ــن  ــت همی ــتای تقوی ــی٢ در راس ــدگان خارج ــار تولیدکنن ــی در کن ــرکت ایران ٢٣ ش
ــد صنعــت ســینما) صــورت گرفــت و ارســال ۵٢۶  ــای بع ــنواره (ارتق هــدف جش
ــم ســی وهفتمین  ــازار فیل ــه ب ــی متقاضــی ب ــر ایران ــر خارجــی و ۶٠٠٠ اث ــوان اث عن
جشــنوارۀ جهانــی فیلــم فجــر و حضــور صنعتگــران ســینما بــرای بازدید از نمایشــگاه 

ــداد مهــم داشــت.  نشــان از اســتقبال فیلم ســازان و اهالــی ســینما از ایــن روی
حضــور نماینــدگان ســینمای جهــان به عنــوان داور، شــرکت کننده در رقابت هــای 
ــد. تناســب حضــور  ــر پویایــی آن می افزای ــی جشــنواره ب ــا بخش هــای جنب ســینمایی و ی
ــا توانمندی هــای  ــاری ب ــوع ژانرهــای ســینمایی و آث ــان، تن فیلم هــا از همــۀ قاره هــای جه
تکنولوژیــک می توانــد بــه توســعۀ ســینمای ایــران مــدد رســاند. از دیگــر پیامدهای برگــزاری 
جشــنوارۀ جهانــی فجر تعامالت فرهنگــی و معرفی چهرۀ واقعی ایــران در جامعۀ بین الملل 
اســت. «چنــد روز طــول کشــید کــه ســفرم بــه ایــران را هضم کنــم، و بخشــی از من هنــوز در 
آنجاســت. خیلــی از ایرانی هــا مردمــی بافرهنــگ و ســخاوتمند هســتند و بــه مهمان نــوازی 
خــود افتخــار می کننــد کــه کامــًال درســت هم هســت. باوجودایــن، آن هــا با یک شــکاف در 
ذهــن خــود زندگــی می کننــد؛ بــا انقــالب ســال ١٩٧٩ همــه چیز به «قبــل» و «بعد» تقســیم 
شــده اســت. اگــر هــم از حکومــت فعلــی ناراضــی باشــند، همــه به خوبــی ارزش انقــالب را 
بــه یــاد دارنــد و اینکــه ترامــپ تظاهــر بــه جنــگ می کنــد چیــزی را تغییــر نمی دهــد. پــس 
جامعــه در دو ســطح قــرار دارد؛ اینکــه فیلم هــای آمریکایــی و غربــی امــکان نمایش عمومی 
در ایــران را ندارنــد، همــه در ایــران هــر چیــزی را کــه بخواهنــد می بیننــد. وقتــی (در جلســۀ 

١.  تابش، علیرضا. ١٣٩٨. «جشنوارۀ جهانی فیلم فجر بخشی از زنجیرۀ صنعت سینماست/ سکویی برای ورود 
نسل جدید». جشنوارۀ فیلم فجر [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [١٣٩٨/٠٢/٠۶]. 

https://www.fajriff.com/fa/iVEg5 

٢.  «نمایشگاه تخصصی «دستاوردهای فنی صنعت سینما» امروز آغاز به کار می کند». جشنوارۀ فیلم فجر [پایگاه 
 https://www.fajriff.com/fa/twI5n                                           .[١٣٩٨/٠٢/٠۴] :اینترنتی]. قابل دسترس در
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ســخنرانی دانشــگاه) ســؤال کــردم، چنــد نفــر فیلــم «فرســت ریفورمــد» مــرا دیده انــد، نیمی 
از آن هــا دســت های خــود را بــاال بردنــد. ایــن اتفــاق ســال گذشــته بــرای «اولیور اســتون» هم 
افتــاد. ایرانی هــا کتــاب ســبک اســتعالیی در ســینما نوشــتۀ مــرا ترجمــه کردند و دو ســاعت 

در یــک کالس بــا دانشــجویان دربــارۀ آن بحــث کردیــم».١
هزینــۀ کلــی ایــن جشــنواره، بــر اســاس سیاســت شفاف ســازی ســازمان ســینمایی 
طــی گزارشــی مشــروح، ٩۵,٠٩۵,٩١٠,٩١٣ میلیــارد ریــال منعکــس شــده اســت، که ٢۵ 
میلیــارد ریــال آن را مؤسســۀ رســانه های تصویــری، ٢٨,١٣۵,٨٣٨,۵١۴ میلیــارد ریال آن 
را ســازمان زیباســازی شــهر، ٢٠ میلیارد ریال آن را وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
تأمیــن کــرد و ٢٫١۴٠٫٠١٨٫۵٧٠ میلیــارد ریــال آن هــم از طریــق درآمــد حاصــل از فــروش 
بلیــت، باشــگاه هــواداران، کارت تــردد و غرفه هــا فراهــم شــد.٢ اما در این مشــروح گزارش 
مالــی، وضعیــت تأمیــن ٣٩ میلیارد و ٧٠۴ میلیون و ١۴٢ هــزار و ٩١۶ ریال از هزینه های 
جشــنواره مشــخص نشــده اســت. ایــن ابهــام ســبب شــده اســت کــه خبرگــزاری ایســنا در 
تحســین نحوۀ کســب درآمد برای جشــنواره در شــهریور ١٣٩٨ بنویســد: «می توان گفت 
نیمی بیشــتر از هزینۀ جشــنواره توســط ســازمان هایی به غیر ســازمان ســینمایی و وزارت 
ارشــاد پرداخــت شــده اســت».٣ نکتــۀ قابل توجــه ایــن اســت کــه بخــش عمــدۀ هزینه هــای 
ایــن جشــنواره از ســوی مراکــز، ســازمان ها و وزارتخانه هــای دولتــی تأمیــن شــده اســت و 

اســتقالل از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مزیــت بزرگــی نخواهــد بود.
ــون  ــی ٢۵ میلی ــای اصل ــی فجــر در بخش ه ــنوارۀ مل ــدی جش ــزۀ نق ــزان جای می

ــان اســت.۴  ــون توم ــا ٢٠ میلی ــایر بخش ه ــرای س ــان و ب توم
از مهم تریــن مشــخصات سی و هشــتمین جشــنوارۀ فیلــم فجــر همگامــی بــا 

١.  شریدر، پل. ١٣٩٨. جشنوارۀ فیلم فجر [پایگاه اینترنتی]. ١٠ اردیبهشت. قابل دسترس در: [١٣٩٨/٠٢/١٧].
https://www.fajriff.com/fa/IdM7W 

٢. «مشروح هزینه های انجام شده در سی وهفتمین جشنوارۀ جهانی فیلم فجر». سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری 
 http://cinema-org.ir/?p=newsdet&cat=5&newsid=478798 .[١٣٩٨/٠۶/٠۵] :[پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در

٣.  قاسمی، یگانه. ١٣٩٨. «چقدر خرج جشنوارۀ جهانی فجر شد». خبرگزاری ایسنا [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس 
/https://www.isna.ir/news/98060502805                                                                    .[١٣٩٨/٠۶/٠۵] :در

۴. داروغه زاده، ابراهیم. ١٣٩٧. خبر فوری [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [١٣٩٧/١١/٢٧]. 
http://www.fajrfilmfestival.com/news/1616 
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ــس ســردار  ــا طراحــی تندی ــردم در شــهادت ســردار قاســم ســلیمانی ب ــزاداری م ع
ــن  ــیمرغ بلوری ــس س ــود. تندی ــت ب ــون مقاوم ــا مضم ــاری ب ــل از آث ــوان تجلی به عن
در ایــن بخــش ســیمرغی در حــال عــروج بــود کــه تاانــدازه ای بــا ســیمرغ های 

بخش هــای دیگــر جشــنواره متفــاوت طراحــی شــده بــود.

 ٢. جشنواره های صنفی

در ایــران، بخــش عمــدۀ ســینما تحــت پوشــش و حمایــت دولــت قــرار دارد. در کنــار 
ــه ای  ــاف و گروه هــای حرف ــب اصن ــه در قال ــی ک ــن حضــور گســترده، فعالیت های ای
ــادی  ــت زی ــینما از اهمی ــگ س ــه لحــاظ اقتصــاد و فرهن ــوند ب ــام می ش ــینما انج س
ــد ســایر  ــا در صنعــت ســینما، مانن ــاف و اتحادیه ه ــد. شــکل گیری اصن برخوردارن
ــای  ــن گروه ه ــرد. ای ــترک صــورت می گی ــع مش ــا و مناف ــاس نیازه ــر اس ــع، ب صنای
تخصصــی، بــا ارائــۀ خدمــات متنــوع و ایجــاد انگیــزه و توانایــی در مذاکــره بــرای 
ــر و  ــی تغیی ــی، توانای ــت جمع ــک هوی ــب ی ــرایط کار در قال ــا و ش ــتمزد، مزای دس
ــمِی  ــِش رس ــی نمای ــنواره های صنف ــد. جش ــاد می کنن ــع را ایج ــظ مناف ــدرت حف ق
ــد  ــی می توانن ــاد فضــای رقابت ــا ایج ــه ب ــد ک ــی و حرفه ای ان ــای حقوق ــن هویت ه ای
بــه ارتقــای تــوان فنــی هــر صنــف منجــر شــوند. امــا متأســفانه هنــوز ســازوکار ایــن 
انجمن هــا بــر اســاس دریافــت حمایت هــای دولتــی جهــت کســب درآمــد و صــرف 

هزینه هــای جشــنواره و دیگــر فعالیت هاســت. 
وجــود تعریــف خاصــی از ســینما کــه موردنظــر دولــت و حکومــت اســت، و 
مداخلــۀ دولــت و نیــروی قضایــی کشــور بــرای تعییــن مرزهــای مضمونــی از عواملی  
ــع  ــی و پیشــگیری از وقای ــاف از حمایت هــای دولت ــر انتظــارات اصن ــه ب هســتند ک
ــینما و  ــت از س ــک دول ــارات ایدئولوژی ــار و انتظ ــد. کاهــش ب ــه می افزاین غیرمترقب
واقع نگــری در نقــش سیاســی ‑ اجتماعــی ســینما می توانــد ضامــن حفــظ اســتقالل 

اصنــاف و محــدود نمــودن توقعــات ایشــان از دولــت باشــد.

الف. جشن خانۀ سینما

جشــن خانــۀ ســینما بــا هــدف انتخــاب فیلم برتر ســال توســط خــود هنرمندان ســینما هر 
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ســال برگــزار می شــود. بنیــان داوری در ایــن جشــن ایــن اســت کــه اعضــای هــر صنــف 
بهترین هــای رشــتۀ خــود را انتخــاب کننــد. شــیوۀ داوری این گونــه اســت کــه هــر صنــف 
ــد. داوران همــۀ  ــی می کن ــوان هیئــت داوران رشــتۀ خــود معرف ــر را به عن حداقــل ١١ نف
فیلم هــای ســال را، کــه در ســالن نمایــش خانــۀ ســینما بــرای آنــان بــه نمایــش گذاشــته 
ــتۀ  ــای رش ــوان نامزده ــم را به عن ــف ۵ فیل ــر صن ــد و داوران ه ــا می کنن می شــود، تماش
تخصصــی خــود معرفــی می کننــد. در مرحلــۀ بعــد، آنــان از میــان ایــن پنــج نامــزد برنــدۀ 
نهایــی را تعییــن می کننــد.١ نکتــۀ قابل تأمــل تفاوت در نقطۀ شــروع ســال ســینمایی برای 
اصناف ســینما در جشــن خانۀ ســینما و برای مســئوالن سینمایی کشــور در جشنوارۀ ملی 
فجــر اســت. در جشــنوارۀ فجــر، آغــاز یــک ســال ســینمایی بــا رقابــت فیلم هایــی اســت 
کــه هنــوز بــه اکــران نرفته انــد و جشــن خانــۀ ســینما پایــان یــک ســال ســینمایی با بررســی 

محصــوالت یــک ســال ســینمای ایــران اســت کــه بــا مخاطــب ارتبــاط گرفته انــد.
هشــتم شــهریور ١٣٩٨، بیســت ویکمین جشــن بزرگ ســینمای ایران با ریاســت 
علــی نصیریــان برگــزار شــد و فیلــم «سرخ پوســت» بــه کارگردانــی نیمــا جاویــدی بــا 
نامــزدی در ٩ بخــش و دریافــت چهــار جایــزه، ازجملــه تندیــس بهتریــن فیلــم، فاتــح 
ــی  ــی بهــرام توکل ــه کارگردان ایــن دوره از «جشــن ســینما» شــد. «تنگــۀ ابوقریــب» ب
نیــز، کــه ٩ نامــزدی کســب کــرده بــود، بــا دریافــت چهــار جایــزه در بخش هــای فنــی، 

دیگــر فیلــم موفــق بیســت و یکمین جشــن بــزرگ ســینمای ایــران بــود.  
مقایســۀ برگزیــدگان جشــن خانــۀ ســینما (دورۀ بیســت و یکم) و جشــنوارۀ فجــر 

( دورۀ ســی و هفتم) بــه شــرح زیــر اســت:
دو جشــنواره در ٢٠ جایزۀ مشــابه تنها در ٣ مورد (معادل ١۵٪) نتایج مشــابه دارند: 
طراحــی صحنــه (بــرای فیلــم «غالمرضــا تختــی»)، بهتریــن چهره پــردازی (بــرای فیلــم 
«شــبی کــه مــاه کامــل شــد»)، نقــش مکمــل زن (بــرای فیلــم «شــبی کــه مــاه کامل شــد»).٢

جشــن خانــۀ ســینما بــا تعــداد داورانــی حــدود ۴٠٠ نفــر (٣٢ صنــف و از هــر 
ــت  ــا دس ــاب برترین ه ــه انتخ ــده) ب ــوان داور برگزی ــر به عن ــل ١١ نف ــف حداق صن

 https://www.khanehcinema.ir/fa/jashn         :١. «جشن سینمای ایران». خانۀ سینما [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در

٢. « مقایسۀ پنج جشن سینمای ایران و یک نتیجۀ معنادار». خبرگزاری ایرنا [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [١٠/١٣٩٧/٠۶].
 plus.irna.ir/news/83460814/ 
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می زنــد؛ داوران جشــنوارۀ فیلــم فجــر از ســوی دبیــر جشــنواره انتخــاب می شــوند و 
تعدادشــان بیــن ٧ تــا ٩ نفــر اســت. محدودیــت انتخــاب داوران و گاه تعلــق آن هــا 
ــا اســاتید دانشــگاه میــزان  ــا مســئوالن سیاســی و دولتــی ی ــه گروه هــای منتقــدان ی ب

ــه ای را کاهــش می دهــد. ــودن و شــمولیت صنفــی و حرف ــه ای ب حرف
ــینما را پوشــش  ــه ای س ــت حرف ــی فجــر حــدود ٢٨ فعالی ــنوارۀ مل ــز جش جوای

می دهــد، حال آنکــه جشــن خانــۀ ســینما ٢٠ مــورد را شــامل می شــود. 
دســتیابی بــه میــزان معــادل نقــدی جوایــز جشــن خانــۀ ســینما و جشــنوارۀ ملــی 
فجــر بــه یــک انــدازه دشــوار اســت. در ســال ١٣٩٧، جوایــز اصلــی جشــنواره معــادل 

٢۵ میلیــون تومــان و دیگــر جوایــز معــادل ٢٠ میلیــون تومــان گــزارش شــد.١
در جشــنوارۀ ملــی فجــر حداکثــر ٣٠ تــا ٣۵ فیلــم در حوزه هــای فیلــم اول، 
ســینمای حرفــه ای، مســتند و انیمیشــن مــورد ارزیابــی قــرار می گیرنــد، حال آنکــه در 

ــۀ ســینما، حــدود ۶٠ فیلــم قضــاوت می شــوند.  جشــن خان
ــاه  ــز در آذرم ــران نی ب. جشــن نوشــتار: ششــمین جشــن نوشــتار ســینمای ای
١٣٩٨ برگــزار شــد و بخش هــای مختلــف نوشــتار برگزیــدگان خــود را شــناختند.

ج. جشــن انجمــن منتقــدان: در دهمیــن روز از بهمن مــاه، باالخــره ســیزدهمین 
جشــن انجمــن منتقــدان برگزار شــد و «سرخ پوســت»، ســاختۀ نیمــا جاویــدی، برندۀ 
۶ تندیــس بهتریــن کارگردانــی، بهتریــن فیلمنامــه، بهتریــن دســتاورد فنــی، بهتریــن 
فیلم بــرداری، بهتریــن بازیگــر مــرد (نویــد محمــدزاده) و بهتریــن فیلــم انجمــن شــد.

٣. جشنواره های داخلی‑ خصوصی

ــری  ــه دبی ــینما ب ــی س ــزۀ آکادم ــن جای ــم دومی ــاه، مراس ــن روز مردادم در نوزدهمی
کادمــی، کــه شــامل ســینماگران  کیانــوش عیــاری برگــزار شــد و بــا آرای ٨۵ عضــو آ
ــی شــدند. «مغزهــای  ــن فیلم هــای ســال گذشــته معرف ــدان می شــدند، برتری و منتق
ــزه  ــدۀ ٣ جای ــزدی، برن ــی هومــن ســیدی، از ۵ نام ــه کارگردان کوچــک زنــگ زده» ب
ــر  ــک عم ــاس ی ــه  پ ــاه ب ــس مهرگی ــن دوره، تندی ــد. در ای ــم ش ــن فیل ــامل بهتری ش

ــت. ــق گرف ــیحی تعل ــه واروژ کریم مس ــری ب ــت هن فعالی

١. داروغه زاده، ابراهیم. ١٣٩٧. خبر فوری [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [١٣٩٧/١١/٢٧].
 http://www.fajrfilmfestival.com/news/1616
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۴. جشنواره های خارجی

در هر ســال ســینمایی، فیلم ســازان، عالوه بر شــرکت در جشــنواره های داخلی، عالقه مند 
بــه نمایــش تولیدات خود در ســطح بین الملل هســتند. حضــور در جشــنواره های خارجی 
بــه معنــای مقایســۀ تولیــدات با معیارهای تولیــد جهانی اســت. پذیرش در یک جشــنوارۀ 
خارجــی به منزلــۀ برخــورداری از حداقل اســتانداردهای ســینمای جهان اســت؛ همان طور 
کــه برگزیده شــدنْ نمایشــی از هماهنگــی حداکثــری با معیارهای مقبولیت جهانی اســت. 
نکتــۀ مهــْم شــیوۀ ارتبــاط ایــن دســت از فیلم هــا بــا مخاطبــان داخلــی و خارجــی اســت. 
تجربــۀ گذشــتۀ ســینما نشــان مــی داد فیلم هــای پذیرفته شــده در جشــنواره های خارجــی 
ارتباطــی محدودتــر بــا مخاطــب داخلــی برقــرار می کننــد. ایــن تعبیــر با گــذر زمــان و تنوع 
فیلم هــای ســینمای ایــران و حضــور تولیداتــی از ایــران، چــون آثــار اصغــر فرهــادی در 
جشــنواره های خارجــی، به تدریــج تغییــر یافــت. بــه نظر می رســد تربیت ســلیقۀ مخاطب 
داخلــی بــا ایجــاد تنــوع ژانــر در ســینمای ایــران و زیــاد فیلــم دیــدن، توجــه بــه تنــوع در 
تولیــدات فیلم ســازان ایرانــی و کاهــش تأثیرپذیری ایشــان از سیاســت و اســتفادۀ منحصر 
از ســینما به عنــوان ابــزاری بــرای بیــان صــدای اعتــراض یا ســینمای ایدئولوژیــک می تواند 

فاصلــۀ بیــن ســینمای واجد مخاطــب و ســینمای جشــنواره ای را از بیــن ببرد.
ــۀ   الــف. جشــنوارۀ کــن: هفتادودومیــن دورۀ جشــنوارۀ فیلــم کــن ١۴ تــا ٢۵ ِم
٢٠٢٠ میــالدی (٢۴ اردیبهشــت تــا ۴ خــرداد ١٣٩٨) برگــزار شــد و برخــالف دورۀ 
قبــل کــه چنــد فیلــم ســاختۀ کارگردان هــای ایرانــی ازجملــه «همــه می داننــد» اصغــر 
فرهــادی و «ســه رخ» جعفــر پناهــی در بخش هــای مختلــف جشــنواره حضــور 

داشــتند، هیــچ فیلــم ایرانــی ای بــه ایــن رویــداد مهــم راه پیــدا نکــرد. 
ب. جشــنوارۀ اســکار: فیلــم «در جســت وجوی فریــده» بــه کارگردانــی کــوروش 
عطائــی و آزاده موســوی، کــه بــا کمک هــای مردمــی ســاخته شــده بــود، به عنــوان گزینــۀ 
نهایــی و نماینــدۀ ســینمای ایــران به مراســم اســکار ســال ٢٠٢٠ معرفی شــد.١ ایــن خبر از 
همــان ابتــدا واکنش هــای مختلفــی را بــه دنبــال داشــت. برخــی از رســانه ها از گزینه هــای 
ــا شــگفت زدگی از معرفــی پیــش از  ــن اتفــاق نوشــتند و بســیاری ب ــرای ای ــر ب محتمل ت

١. «"در جست وجوی فریده"، نمایندۀ ایران در اسکار». خبرگزاری ایسنا [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [٢٧/١٣٩٨/٠۵]. 
https://www.isna.ir/news/98052712821/ 



 ۶٢

(۴)

موعــد نماینــدۀ ایــران بــه اســکار نوشــتند؛ اتفاقــی کــه ســینمای ایــران بــرای آن حــدود ۴۵ 
روز دیگــر و تــا دهــم مهرمــاه فرصــت داشــت. ایــن بــرای اولین بــار بــود کــه یــک فیلــم 
مســتند از ایــران بــه اســکار فرســتاده می شــد و توقــع زیــادی بــود کــه مســتند خوبــی ماننــد 
«در جســت وجوی فریــده» بتوانــد بــا فیلم هــای داســتانی و ســینمایی اســکار رقابــت کنــد 
و بســیار طبیعــی و بدیهــی بــود کــه ایــن فیلــم در اســکار مســتند هــم پذیرفتــه نشــود، چون 
روال پذیــرش فیلم هــای مســتند در اســکار بــر مبنــای معرفــی فیلم هــا از ســوی کشــورها 
نیســت. فیلم هــای مســتند، پیــش از نمایــش در اســکار، بایــد از منتخبــان و برگزیــدگان 
جشــنواره های دیگــر بــوده باشــند و یــا اکــران یک هفتــه ای در نیویــورک یــا لس آنجلــس 
داشــته باشــند. ازایــن رو بــه نظــر می رســد کــه کمیتــۀ ویــژۀ انتخــاب فیلــم بــرای اســکار، بــا 
فــرض پذیرفتــه نشــدن نماینــدۀ ایــران در ایــن دوره از رقابت هــای اســکار، اقــدام به ارســال 
اثــر نمــوده اســت. درنهایــت هــم فیلــم «در جســت وجوی فریــده» نتوانســت بــه فهرســت 
نامزدهــای بخــش فیلــم مســتند بلنــد و یا بخــش بین الملل (فیلــم خارجــی) راه پیــدا کند. 
دو گزینــۀ دیگــر بــرای معرفــی بــه اســکار «قصــر شــیرین» و «متــری شــش ونیم» بودنــد کــه 
آن هــا هــم باتوجه بــه اینکــه برجســتگی های الزم و نگاه متفــاوت و بدیــع و متمایزکننده ای 
نداشــتند، بــه نظر می رســید کــه از شــانس ویژه ای بــرای ورود به اســکار برخــوردار نبودند. 
ج. جشنوارۀ شانگهای: اوایل تیرماه و در بیست ودومین جشنوارۀ بین المللی فیلم 
شانگهای، هیئت داوران به ریاست نوری بیلگه جیالن، فیلم ساز سرشناس ترک، «قصر 
شیرین» ساختۀ سید رضا میرکریمی را به عنوان برندۀ جایزۀ جام طالیی بهترین فیلم جشنواره 

معرفی کرد. حامد بهداد نیز جایزۀ بهترین بازیگر مرد این جشنواره را از آنِ خود کرد.١ 
د. جشــنوارۀ ونیــز: در نیمــۀ شــهریورماه، هفتادوششــمین جشــنوارۀ فیلــم ونیــز پس 
از ١١ روز بــا معرفــی برگزیــدگان بــه پایان رســید و فیلــم آمریکایی «جوکر» بــه کارگردانی 
تــاد فیلیپــس جایــزۀ شــیر طالیــی بهتریــن فیلــم جشــنواره را از آن خــود کــرد. «متــری 
ــم بخــش  ــه یکــی از ١٩ فیل ــران، ک ــی ســعید روســتایی از ای ــه کارگردان شــیش ونیم» ب
افق هــا (دومیــن بخــش مســابقۀ جشــنوارۀ ونیــز) بــود، لیــدو را دســت خالــی ترک کــرد.٢ 

١.  افتخاری، سمیرا. ١٣٩٨. «رویدادهای مهم سینمای ایران در سال ٩٨». هنر آنالین [پایگاه اینترنتی]. قابل 
http://www.honaronline.ir/fa/tiny/news-146369                                         .[١٣٩٨/١٢/٢۴] :دسترس در

٢. همان.
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ھ. جشــنوارۀ اســتکهلم: در مهرمــاه اعــالم شــد پیمــان معــادی، ســتارۀ فیلم هایــی 
چــون «جدایــی نــادر از ســیمین» و «متــری شــیش ونیم»، جایــزۀ اســب برنــز 
ســی امین دورۀ جشــنوارۀ بین المللــی فیلــم اســتکهلم را بــرای نقش آفرینی هــای 
ــر  ــا ١٧ نوامب ــی ۶ ت ــن جشــنوارۀ بین الملل ــرد. ســی امین دورۀ ای ــی دریافــت ک جهان

ــد.١  ــزار ش ــان ١٣٩٨) برگ ــا ٢۶ آب ــالدی (١۵ ت ٢٠٢٠ می
ــم  ــدن: در مهرمــاه، در مراســم شصت و ســومین جشــنوارۀ فیل ــم لن و. جشــنوارۀ فیل
لنــدن BFI، کــه از آن به عنــوان بزرگ تریــن جشــنوارۀ ســینمایی بریتانیــا یاد می شــود، فیلم 
«گســل» بــه کارگردانــی ســهیل امیرشــریفی از ایــران جایــزۀ بهتریــن فیلــم کوتــاه را دریافت 
کــرد. فیلمنامــۀ  «گســل» را ســهیل امیرشــریفی بــه همــراه آزاده شــاه میری نوشــته اســت.٢ 
ــو در  ــم توکی ــی فیل ــنوارۀ بین الملل ــی و دومین جش ــو: س ــم توکی ــنوارۀ فیل ز. جش
ــزۀ  ــتایی جای ــعید روس ــداد، س ــن روی ــران در ای ــینمای ای ــد و س ــزار ش ــاه برگ آبان م
بهتریــن کارگــردان را بــرای فیلــم «متــری شــیش و نیم»، نویــد محمــدزاده جایــزۀ 
بهتریــن بازیگــر مــرد را بــرای بــازی در فیلــم «متــری شــیش و نیم»، و همچنیــن فیلــم 
ایرانــی «پیرمردهــا نمی میرنــد» بــه کارگردانــی رضــا جمالــی جایــزۀ روح آســیا – که از 

ــد.۴ ــاد ژاپــن٣ اعطــا می شــود‑را دریافــت کردن ســوی مرکــز آســیایی بنی
ح. جشـنوارۀ آسـیا پاسـیفیک: سـیزدهمین دورۀ جوایـز سـینمایی آسیاپاسـیفیک

٣٠ آبان مـاه ١٣٩٨ بـا حضـور سـینماگران ایرانـی برگـزار شـد و آذرماه را سـینمای ایران با 
موفقیت های خوب سینمایی آغاز کرد. در نخستین روز این ماه، فیلم «شکستن هم زمان 
بیسـت اسـتخوان» به کارگردانی جمشـید محمودی در بریزبن۵ اسـترالیا برندۀ جایزۀ تنوع 
فرهنگی، تحت حمایت یونسکو، شد. ۵ فیلم ایرانی در جشنوارۀ اسکرین آسیاپاسیفیک 
در مجمـوع نامـزد ۶ جایـزه شـدند؛ اتفاقـی که در طرح نام سـینمای ایـران و امکان رقابت 
بـا سـینمای جهـان از اهمیت زیادی برخـوردار بود. در بخش بهتریـن بازیگر مرد، تنابنده 

١. همان.

٢. افتخاری، سمیرا. ١٣٩٨. «رویدادهای مهم سینمای ایران در سال ٩٨». هنر آنالین [پایگاه اینترنتی]. ٢۴ اسفند. 
http://www.honaronline.ir/fa/tiny/news-146369                                      .[١٣٩٨/١٢/٢۴] :قابل دسترس در
3. The Japan Foundation Asia Center

۴. همان.
5. Brisbane 
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برای بازی در فیلم «شکسـتن هم زمان بیسـت اسـتخوان» و نوید محمدزاده برای بازی در 
فیلم «متری شـیش و نیم» نامزد دریافت جایزه شـدند. در بخش بهترین فیلمنامه، محسن 
قرایی و محمد داوودی برای فیلم «قصر شـیرین»، به کارگردانی رضا میرکریمی، شـانس 
دریافـت جایـزه را داشـتند. «کاغذ  پاره هـا» بـه کارگردانی و تهیه کنندگی بهزاد نعلبنـدی در 
بخـش بهتریـن فیلم بلند انیمیشـن نامزد شـد و مسـتند «خط باریـک قرمز» بـه کارگردانی 

فـرزاد خوش دسـت بخت جایزۀ بهترین مسـتند بلنـد را از آن خـود کرد.١
ط. جشــنوارۀ آمســتردام: در ســی و دومین جشــنوارۀ بین المللــی فیلــم مســتند 
ــی  ــه کارگردان ــاعت»، ب ــای س ــت عقربه ه ــتند «خــالف جه ــا»٢، مس ــتردام «ایدف آمس
جــالل وفایــی، بهتریــن اثــر بخــش مســتندهای نیمه بلند نــام گرفــت و «آشــو» اثر جعفر 
نجفــی نیــز جایــزۀ بهتریــن مســتند بخــش کــودک و نوجــوان را از آن خــود کــرد. فیلــم 
ــن  ــزۀ بهتری ــران جای ــرداد اســکویی از ای ــی مه ــه کارگردان ــید» ب ــایه های بی خورش «س
ــوری (محصــول  ــه» ســاختۀ حســن ن ــای ممنوع ــرد. «تاره ــت ک ــی را دریاف کارگردان
مشــترک ایــران و افغانســتان) و «کاغذپاره هــا» بــه کارگردانــی بهــزاد نعلبنــدی در بخــش 
غیررقابتــی «Luminous» نیــز دیگــر نماینــدگان ایــران در ایــن جشــنواره بودنــد کــه 
جایــزه دریافــت کردنــد. ایــن اولین بــاری اســت کــه ســینمای ایــران موفــق بــه کســب ٣ 

ــی مســتند آمســتردام می شــود.٣ ــزۀ مهــم از جشــنوارۀ بین الملل جای
ی. جشــنوارۀ برلیــن: در ادامــه، فیلم «شــیطان وجود ندارد» ســاختۀ محمد رســول اف 

موفــق بــه دریافــت جایــزۀ خــرس طالیِی هفتادمین جشــنوارۀ فیلم برلین شــد.۴

سیاست گذاری سینما در سال ١٣٩٨

قانون کپی رایت

عمــوم قوانیــن و مقــررات ســینمای ایــران مربــوط بــه تاریــخ ظهــور ایــن هنــر ‑ حرفه در 

١. همان.
2. IDFA: International Documentary Film Festival Amsterdam

٣. «دست ُپر سینمای ایران از ایدفا». خبرگزاری ایسنا [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [١٣٩٨/٠٩/٠٧].
 https://www.isna.ir/news/98090704556/ 

۴. «برندگان برلین ٢٠٢٠ معرفی شدند». خبرگزاری ایسنا [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [١٣٩٨/١٢/١٠].
https://www.isna.ir/news/98121008101/ 
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ایــران اســت. قانــون جامــع کپــی  رایــت یکــی از ایــن قوانیــن اســت کــه هنــوز بزرگ تریــن 
مشــکل حقوقــی ســینمای ایــران بــه شــمار مــی رود. فقــدان ایــن قانــون ســبب قاچــاق و 
دانلــود غیرقانونــی فیلــم در داخــل کشــور و ناتوانــی در جلوگیــری از سوءاســتفاده های 
شــبکه های ماهــواره ای در خــارج از ایــران شــده اســت. قوانیــن در حــوزۀ محصــوالت 
ســینمایی بــه ســال ١٣۴٨ بازمی گــردد. به روز رســانی آن بایــد متناســب بــا رشــد 
تكنولوژی هــای جدیــد باشــد و بــرای ابعــاد حقوقی الزم اســت از همــکاری قوۀ قضاییه، 
مجلــس شــورای اســالمی و صداوســیما بــا وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بهــره برد. 
در ســال ١٣٩٨، بــا ایجــاد نمایش هــای برخــط، عمــًال تحولــی بــزرگ در جهــت حفــظ 
حــق رایــت فیلم هــا اتفــاق افتــاد. به واقــع ایــن روش جلــو بخــش عمــده ای از قاچــاق 

فیلــم را، کــه از طریــق کپــی نســخه های دی وی دی اتفــاق می افتــاد، گرفــت.

نظام رده بندی ِسنی 

مهم تریــن اتفــاق دیگــر در حــوزۀ قانون گــذاری ســینما در ســال ١٣٩٨ تبییــن نظام نامۀ 
رده بنــدی ســنی بــود. هرچنــد ایــن نظام نامــه بــه بهانه هایی چــون «تفســیربردار بــودن»، 
«نبــود ضمانــت اجرایــی»، «الگوبــرداری از فرهنــگ منحــط غربــی در ترویــج مســائل 
غیراخالقــی» و «یــک ســد جدیــد بــرای سانســور» مــورد نقــد قــرار گرفــت، امــا بــه 
ــا درجه بنــدی ســنی فیلم هــا می تــوان جلــو آثــار روان شــناختی  گفتــۀ روان شناســان، ب
منفــِی برخــی صحنه هــا بــر اذهــان کــودکان و نوجوانــان را گرفــت و از بــروز آســیب 
جلوگیــری کــرد و از همیــن رو، ایــن موضــوع بــا اســتقبال طیف وســیعی از فیلم ســازان 
و حتــی ســینماداران روبــه رو شــد، هرچنــد کــه برخــی از صاحبان ســالن های ســینما بر 
نحــوۀ اجــرای آن نقــد داشــتند. رده بنــدی ســنی بهتــر اســت بــا قانون گــذاری باالدســتی 
از ســوی مجلــس و بــا کلیشــه های جامعــۀ مــا انجــام شــود و یــك هیئــت مشــورتی بــا 
حضــور افــرادی كــه شــأنیت علمــی داشــته باشــند و زبان رســانه و ســینما را هــم بدانند 
مســئول آن شــوند. یکــی از چالش هــای ایــن نظــام ایــدۀ برخــی از رســانه ها مبنــی بــر 
تصویــب قانــون توســط مجلــس شــورای اســالمی بــود، حال آنکــه از نــگاه ســازمان 
ســینمایی، نظــام رده بنــدی شــامل مقرراتــی ذیــل قانــون پروانــه نمایــش ســینماها بــود 
کــه قبــًال بــه تصویــب مجلــس رســیده بــود. برخــی از عیب جویی هــا نســبت بــه نظــام 
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رده بنــدی نیــز به صــورت جناحــی مطــرح شــدند و بــا کژخوانــی بندهــای نظــام همــراه 
ــاره می گویــد: «ســاده لوحــی اســت کــه محدودیت هــای  بودنــد؛ مســتغاثی در ایــن ب
ــا  ــنتی ب ــادی و س ــی و اعتق ــاظ فرهنگ ــه از لح ــی، ک ــیوۀ غرب ــه ش ــنی ب ــدی ِس رده بن
ــدی  ــن نظام نامــۀ رده بن ــا متفــاوت اســت، انجــام شــود. در مت کلیشــه های جامعــه م
ســنی نوشــته شــده ممنوعیــت تصاویــر تداعی کننــدۀ روابــط زناشــویی بــرای زیــر ١٧ 
ســال، یعنــی از ایــن بــه بعــد ایــن تصاویــر مشــکلی نــدارد و می توانــد ســاخته شــود؟».١ 

حفظ شأنیت قانون گذاری شوراهای پروانه نمایش

از طـرف دیگـر، دخالت نهادهای غیرمرتبط در مسـئلۀ اکـران و بی توجهی به تصمیمات 
شورای نمایش در سال ١٣٩٨ نیز بحث های زیادی را در پی داشت و فیلم سازان معتقد 
بودنـد دولـت بایـد بیش ازپیـش بر تصمیمات اخذشـده پافشـاری و بـرای اکـران فیلم ها، 
حتی در برابر تصمیم گیری های خودسرانۀ سینماهای حوزۀ هنری، از فیلم سازان حمایت 
کنـد کـه ایـن موضـوع در سـال گذشـته بـا اکـران فیلـم «خانـۀ پـدری» و حمایت سـازمان 
سـینمایی از رأی شـورای نمایش تاحدودی ُپررنگ شـد. از سـوی دیگر، تصمیم سـازمان 
سـینمایی در سـال ١٣٩٧ و سـال ١٣٩٨، مبنـی بـر بـه نمایش درآمـدن تمام فیلم هایی که 
پروانه نمایش دریافت کرده اند، سـبب شـد سـد توقیف فیلم و منع نمایش آن ها شکسـته 
شـود. «از کارهای مثبت داروغه زاده رفع توقیف فیلم ها و سـرمایۀ معلق ماندۀ فیلم سـازان 

و مواجهـۀ بـدون تبعیِض او در صدور مجوزهای سـینماگران بود». ٢ 

چالش حذف پروانه ساخت

یکــی از چالش هــای مهــم در ســال ١٣٩٨ ایــدۀ بعضــی از ســینماگران دربــارۀ حــذف 
پروانــه ســاخت بــود. آن هــا فکــر می کننــد اگــر نظــارت و مجــوز قبــل از ســاخت فيلــم 
حــذف شــود، فيلم ســاز مســئولیت خروجــی کارش را  پذيرفتــه و جوابگــوی اشــتباهات 
احتمالــی خواهــد بــود، امــا در ایــن صــورت فیلم ســازان تضمیــن اکــران می خواهنــد و 
دولــت بایــد تضمیــن اکــران دهــد. بــه روز نبــودن برخــی قوانیــن در حــوزۀ محصــوالت 
١. مستغاثی، سعید. «نظام رده بندی فیلم». برنامه نقد سینما شبکه ۵ [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: [١٣٩٨/٠٢/١٣].
 http://tv5.ir/program/118951 

٢.  «پزشک باوجدانی که از مدیریت سینمای ایران کنار رفت». ستارۀ سینما ]کانال تلگرامی]. قابل دسترس در: [١٣٩٩/٠١/٠۵]. 
@setare30nama 
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ســینمایی از مشــکالت ســینمای ایران اســت و این به روزرســانی باید متناســب با رشــد 
تکنولوژی هــای جدیــد باشــد و همچنیــن بایــد بــرای ابعــاد حقوقــی نیــز فکــری جــدی 
شــود.١ قوانیــن ســینما مربــوط بــه ۴٠ ســال پیــش اســت. قانــون ساخت و ســاز ســینماها 
ــه  ــوز ب ــه اســت و هن ــه ســال ١٣۴۵ اســت و از ٢ ســال پیــش در دســت تهی مربــوط ب

دســت دولــت نرســیده اســت. گــردش کار قانــون در ســینمای ایــران طوالنــی اســت.

نهادهای فیلم سازی ایران در سال ١٣٩٨

١. حوزۀ هنری

فروش سینماها

حـوزۀ هنـری به عنـوان یـک نهـادِ موظف به تبلیـغ ارزش های دین در بسـتر هنـر، از طریق 
مؤسسـۀ سـبز، وابسـته به این نهاد، در سـال ١٣٩٨ توانست به مجموع ٨٢ میلیارد تومان 
فـروش از محـل اکـران و پخـش دسـت پیـدا کند. سـینماهای این نهـاد در سـال ١٣٩٨ با 
جـذب حـدود ۶ میلیـون و ٢٠٠ هـزار مخاطب بـه فروش ۵١ میلیارد تومانی دسـت پیدا 
کردنـد کـه نسـبت بـه سـال ١٣٩٧ با رشـد ٣٠ درصدی همراه بـود. ایـن درآمد قابل توجه 
حاصـل نمایـش فیلم هـای «زندانی هـا»، «مـا همه باهم هسـتیم»، «قصرشـیرین»، «سـال 
دوم دانشـکدۀ مـن»، «منطقـۀ پـرواز ممنـوع» و انیمیشـن «بنیامیـن» بـود. به نظر می رسـد 
قسـمت اعظم این درآمد ناشـی از دریافت حق پخش و سـینماداری این نهاد بوده اسـت 
و تولیدات سینمایی و درآمد ناشی از آن در این میان جایگاهی ندارند. از بین این فیلم ها 
نیز، دو فیلم «منطقۀ پرواز ممنوع» و انیمیشـن «بنیامین» فیلم هایی هسـتند که با اهدافی 

کـه ایـن نهـاد بـرای آن طراحی و حمایت شـده اسـت هماهنگـی دارند. 

٢. بنیاد فارابی

حمایت از فیلم سازان جوان

ــتیبانی از  ــت، پش ــده گرف ــه عه ــینما را ب ــت از س ــت حمای ــه دول ــس از انقــالب ک پ
١. تابش، علیرضا. ١٣٩٨. «سهم سینمای ایران از بازار جهانی ناچیز است». خبرگزاری ایرنا [پایگاه اینترنتی]. قابل 
/www.irna.ir/news/83301619                                                                    .[١٣٩٨/٠٢/١۴] :دسترس در
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فیلم هــای داســتانی (ســینمایی) بــه عهــدۀ «بنیــاد ســینمایی فارابــی» گذاشــته شــد و 
حمایــت از ســینمای مســتند و انیمیشــن بــه «مرکــز گســترش ســینمای مســتند و...» 
واگــذار شــد. در پشــتیبانی از فیلم هــای داســتانی چــون هــدْف جــذب تماشــاگر انبــوه 
ــا شکســت  ــن شــاخۀ ســینمایی می شــد، ام ــد ای ــۀ ســنگینی صــرف تولی ــود، هزین ب
ــی  ــا ســرمایۀ دولت ــی کــه ب ــژه در فیلم های اغلــب فیلم هــا در جــذب تماشــاگر، به وی
تولیــد می شــدند، موجــب کنجــکاوی در علــل شکســت شــد. گرچــه «سانســور» و 
«ســرمایۀ دولتــی» به عنــوان عامل هــای عمومــی شکســت فیلم هــا عنــوان شــدند، امــا 
«ضعــف فیلمنامه هــا» هــم عامــل دیگــر شکســت بــود کــه راجــع بــه آن بســیار گفتــه و 
نوشــته شــد. بخــش خصوصــی، کــه نســبت بــه بخــش دولتــی ســهم اندکــی در چرخــۀ 
تولیــد فیلم هــای داســتانی داشــت، بــا هزینــه کــردن در بخــش فیلمنامــه ســعی کــرد بــه 
جذابیــت فیلم هــای خــود بیفزایــد. امــا در مدیریــت دولتــی ســینما اتفــاق مثبتــی رخ 
نــداد.١ در ســال ١٣٩٨، مشــاوره های بنیــاد بــه فیلم هــای اول ســبب موفقیــت ایــن 
ــۀ جشــنواره ای و حضــور در بخــش ســودای  ــن تجرب ــه اولی فیلم هــا و ورود آن هــا ب

ســیمرغ و حتــی دریافــت جوایــز شــد. 
• تسهیل گری حضور جهانی پخش کنندگان، تهیه کنندگان و فیلم سازان ایرانی

• کمک به ورود سرمایه های جدید
• حمایت از تولیدات مشترک سینمای ایران با ترکیه، پاکستان، چین، کوبا

• برگزاری جشنوارۀ کودک و نوجوان اصفهان
• امضــای تفاهم نامــه بــا عــراق در زمینــۀ تعامــالت ســینمایی و اکــران فیلم هــای 

ایرانــی در عراق
• تعامل با پاکستان و جذب مخاطب پاکستانی برای سینمای ایران

• اکران فیلم سینمایی یلدا در آلمان و فرانسه و آمریکا
• حمایت از تولید فیلم سینمایی اقبال الهوری به عنوان یک پروژۀ ملی

در ســال ١٣٩٨، ســقف اعتبــاری بنیــاد فارابــی ۵٨٠ میلیــارد و ۶٠ میلیــون ریــال 
بــود کــه ٢٧۵ میلیــارد و ۴۴٢ میلیــون ریــال آن تحقــق یافــت. مجمــوع فیلمنامه هــای 

١. مختاری، ابراهیم. ١٣٩٧. «نقش دولت در رکود فیلمنامه نویسی در سینمای ایران». ابراهیم مختاری [پایگاه 
http://ebrahimmokhtari.com/?p=112                                      .[١٣٩٧/٠٨/١٧] :اینترنتی]. قابل دسترس در



 وضعیت سینمای ایران در سال ١٣٩٨

 ۶٩

مــورد حمایــت ایــن بنیــاد در ٣ ژانــر کــودک و نوجــوان (در خــرده ژانرهــای اجتماعــی 
ــدن  ــخ و تم ــورد تاری ــورد و ١ م ــی ۵ م ــر اجتماع ــورد، ژان ــا ٨ م ــدس) ب ــاع مق و دف
ــد  ــم بلن ــدات ســینمایی، ٩ فیل ــه تولی ــۀ اعطــای تســهیالت و وام ب ــد. در زمین بوده ان
ــاد  اجتماعــی، ٢ فیلــم کــودک و ١ انیمیشــن بلنــد ســینمایی مشــاهده می شــوند. بنی
فارابــی در ســال ١٣٩٨ در مشــارکت های ســینمایی نیــز بــا دو ژانــر اصلــی کــودک و 
نوجــوان و اجتماعــی در ١٨ تولیــد ســینمایی فعــال بــوده اســت. در خریــد مالکیــت 
فیلم هــای ســینمایی نیــز بــا خریــد ۶ مــورد فیلــم کــودک و نوجــوان، ۴ مــورد فیلم هــای 
ژانــر اجتماعــی، ٢ مــورد موضوعــات مذهبــی و ١ مــورد دفــاع مقــدس، بنیــاد فارابــی 

گرایــش خــود را بــه اولویت بخشــی بــه ســینمای کــودک نشــان داده اســت.

٣. انجمن سینمای جوان

ــْع افزایــش ٢٨ درصــدی بودجــۀ  نگاهــی بــه بودجــۀ  ســازمان ســینمایی و نهادهــای تاب
انجمــن ســینمای جوانــان را نشــان می دهــد. ایــن شــیوۀ بودجه بنــدی بــه نظــر می رســد 
مؤید سیاســت حمایت از ســینمای مســتند و فیلم ســازان جوان اســت. در ســال ١٣٩٨، 
بــا بودجــۀ ٢٢٠ میلیــارد و ۵٠٠ میلیــون تومــان، انجمــن ســینمای جــوان نســبت به تولید 
٨٠٠ فیلــم کوتــاه داســتانی، مســتند و انیمیشــن متعهد می شــود. برگــزاری جشــنوارۀ فیلم 
کوتــاه تهــران و اســتان ها، جشــنواره های منطقــه ای، فیلــم و عکــس اســتان ها و المپیــاد 
فیلم ســازی از دیگــر تعهــدات ســال ١٣٩٨ ایــن انجمــن بــود، کــه از ٨٠٠ فیلــم تنهــا ۴٩٨ 
مورد محقق شــد. از ٣ جشــنوارۀ منطقه ای موردِ انتظار ٢ جشــنواره برگزار شــد. میانگین 
بودجــه بــرای تولیــد هــر فیلــم کوتــاه در انجمن ســینمای جوانان ایران نســبت به ســال قبل 
خــود کاهــش نشــان می دهــد، امــا در حــوزۀ مســتند بــا افزایــش چند برابــری مواجه اســت.

۴. مرکز گسترش سینمای تجربی و انیمیشن 

اعتبارات مالی

سـازمان سـینمایی اعتبـار ٧ میلیـارد تومانـی بـرای کمک بـه تولید فیلم مسـتند (کوتاه، 
نیمه بلنـد و بلنـد) در نظـر گرفتـه و اهـداف کّمی این مبلـغ را برای ٧٠ فیلم عنـوان کرده، 
یعنـی به طـور میانگیـن ١٠٠ میلیـون تومـان بـرای هـر فیلـم. سـال گذشـته ۶۵ فیلـم، که 
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شـامل ١۴ فیلـم مسـتند فاخـر هـم می شـد، در ایـن زیرمجموعـه بـا بودجۀ ١ میلیـارد و 
١٩٠ میلیون تومانی تولید شـد. امسـال با برآورد همین تعداد فیلم، بودجه از ١ میلیارد 
و ١٩٠ میلیـون تومـان بـه ٧ میلیـارد تومان می رسـد، که اگر افزایش دسـتمزدها و هزینۀ 
تجهیـزات را هـم در نظـر بگیریـم بـاز هـم با مبلـغ باالیی روبه رو هسـتیم، که بـه فراخور 
ایـن افزایـش بودجـه انتظار می رود که با محصوالت باکیفیت تری مواجه باشـیم که باید 
نتیجـه را در انتهـای سـال بعـد دوباره بررسـی کرد. جشـنوارۀ بین المللی سـینما حقیقت 
ازجمله برنامه های مرکز گسـترش سـینمای مسـتند و تجربی اسـت که هر سـال برگزار 
می شـود و سـال ١٣٩٧ هـم بـا بودجـۀ ٢ میلیـارد و ٨٠٠ میلیـون تومانی برگزار شـد. اما 
بودجه ای که سازمان سینمایی برای برگزاری این جشنواره در سال ١٣٩٨ در نظر گرفته 
٢ میلیـارد تومـان اسـت. برخـی بـر این عقیده انـد که بودجۀ جشـنوارۀ فیلم کوتـاه تهران 
نشـان می دهد که سـازمان سـینمایی بعد از روی کار آمدن حسـین انتظامی عالقه ای به 

گسـترش برگزاری جشـنواره های سـینمایی در نهادهای زیرمجموعۀ خـود ندارد.

تولیدات مستند و انیمیشن

تولیــد انیمیشــن از دیگــر فعالیت هــای مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی 
اســت. در ســال ٩٧، ایــن مرکــز ۴٧ فیلــم انیمیشــن کوتــاه و ١ فیلــم انیمیشــن 
ــا بودجــۀ ۶۴۴ میلیــون تومانــی تولیــد کــرد و در ســال ١٣٩٨، بودجــۀ  ســینمایی ب
ایــن مرکــز بــرای تولیــد انیمیشــن کوتــاه ١ میلیــارد تومــان و بــرای تولیــد انیمیشــن 
ســینمایی ٣ میلیــارد تومــان بــرآورد شــد. مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی 
بــرای تولیــد هــر انیمیشــن ســینمایی ١ میلیــارد تومــان بودجــه بــرآورد کــرده کــه مبلــغ 
ــا  ــی ســاخته شــود، ام ــا انیمیشــنی در ســطح انیمیشــن های جهان مناســبی اســت ت
بودجــه ای کــه بــرای ســاخت هــر انیمیشــن کوتــاه بــرآورد شــده ۴٠ میلیــون تومــان 
اســت. در کل، بودجــۀ مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی دو برابــر شــده  
اســت و انتظــار مــی رود عملکــرد ایــن مرکــز در ســال جــاری [١٣٩٨] بــا ســال های 
گذشــته متفــاوت باشــد کــه بررســی ایــن مهــم را بایــد بــه اواخــر ســال موکــول کــرد.١

١. «نگاهی به بودجۀ نهادهای سینمایی، افزایش عجیب بودجه برای تولید آثار مستند». خبرگزاری تسنیم [پایگاه 
 https://tn.ai/2005605                                                               .[١٣٩٨/٠٢/١٧] :اینترنتی]. قابل دسترس در
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تعامل با انجمن صنفی مستندسازان

یکی از فعالیت های مرکز گســترش ســینمای مســتند و تجربی در ســال ١٣٩٨ برگزاری 
جلســات مشــترک بــا انجمــن صنفــی کارگردانــان در زمینــۀ تولید، پخــش و نمایش فیلم 
مســتند، جشــنوارۀ ســینما حقیقــت و... بــود. در ایــن جلســه بــر تعامــل ســازنده بــا ایــن 
صنــوف جهــت تشــریک مســاعی بــه نفــع جامعــۀ ســینمای مســتند تأکیــد شــد. در ایــن 
مذاکــرات دربــارة ایفــای نقــش صنــوف به عنــوان بازوهــای مشــارکتی مرکــز گســترش، 
در کلیــت تولیــدات و برپایــی جشــنوارۀ ســینما حقیقــت همفکــری شــد. ازجملــه موارد 

مطروح شــده در ایــن نشســت ســرفصل های ذیــل بودنــد:
١. بحــث و بررســی پیرامــون برگــزاری ســیزدهمین دورۀ جشــنوارۀ بین المللــی ســینما 
ــر  ــی (نظی ــن صنف ــرۀ انجم ــنهادهایی از ســوی اعضــای هیئت مدی ــۀ پیش حقیقــت و ارائ
راه انــدازی ســازوکار بلیت فروشــی کــه باعــث منظــم و حرفــه ای  شــدن فضــا و تماشــاگران 
جشــنواره می شــود)، تقلیــل برخــی بخش های جنبی جشــنواره، تأکید بر حضــور چهره های 

ســینمای مســتند در هیئــت داوری جشــنواره به جــای برخــی عوامــل ســینمای داســتان؛
٢. همکاری انجمن صنفی در برپایی کارگاه های تخصصی جشنواره با ارائۀ پیشنهاد 

برگزاری این کارگاه ها  و نشست های انتقال تجربه در خارج از بازۀ زمانی جشنواره؛
ــی  ــا جشــنواره پیرامــون معرف ــل انجمــن صنفــی ب ــۀ بین المل ٣. مشــارکت کمیت
ــر خارجــی،  ــان معتب فیلم هــا و فیلم ســازان و اســتفادۀ حداکثــری از حضــور میهمان
ارتبــاط بیشــتر بــا شــبکه های تلویزیونــی بین المللــی و تبییــن راهکارهایــی به منظــور 

قــرار گرفتــن در چرخــۀ تولیــد و عرضــۀ جهانــی فیلــم مســتند؛
۴. ارائــۀ پیشــنهادهایی در خصــوص رونــد تولید فیلم مســتند در مرکز گســترش، 
اولویــت قائــل شــدن بــرای اعضــای صنــف، توجــه بیشــتر بــه پیشــینۀ فیلم ســاز در 
ــدۀ معرفی شــدۀ  ــد فیلم هــا، حضــور نماین ــرآورد تولی ــد طــرح، افزایــش ب ــان تأیی زم
ــای  ــداری فیلم ه ــز از خری ــتقبال مرک ــز، اس ــد مرک ــورای تولی ــی در ش ــن صنف انجم
ــه ســاخت  ــژه ب ــگاه وی ــد بخــش خصوصــی، ن ــا در حــال تولی ــد تولیدشــده ی جدی

ــه بحــث پست پروداکشــن مســتند١. ــاه حرفــه ای در مرکــز، توجــه ب مســتند کوت

١. «اولین نشست مدیرعامل جدید مرکز گسترش با انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند برگزار شد». مرکز گسترش 
http://defc.ir/Post/2926                           .[١٣٩٨/٠۵/١۶] :سینمای مستند و تجربی [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در
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ســال ١٣٩٨ بــا انتشــار شــیوه نامۀ جدیــد مرکــز گســترش بــرای حمایــت از 
ــود. ــراه ب ــع هم ــیم مناب ــه در تقس ــی عادالن ــا نگاه ــتند ب ــای مس فیلم ه

رخدادهای مرتبط با اهالی سینما در سال ١٣٩٨
اول فروردین، فوت محمد مطیع در ٧۵ سالگی١

سیزدهم فروردین، فوت جمشید مشایخی در ٨۵ سالگی ٢

٣

ششم خرداد، پرویز بهرام، دوبلور پیشکسوت و باسابقۀ رادیو و تئاتر، نیز در 
سن ٨۵ سالگی دار فانی را وداع گفت. او در دوران کاری خود به  جای بازیگران 

مطرحی چون اورسن ولز، الرنس اولیویه، جیمز میسن و ناصر ملک مطیعی 
حرف زد. مرحوم بهرام در گویندگی و مدیریت دوبالژ فیلم های مستند نیز بسیار 

توانا بود و فیلم مستند «جاده ابریشم» با صدای او ماندگار شد.

۴
اول تیر، هم زمان با زادروز عباس کیارستمی، کانون کارگردانان خانۀ 

سینما جشن تولد ٧٩ سالگی او را جشن گرفت. 

۵
سید کمال طباطبایی، تهیه کنندۀ سینما و تلویزیون، در ١۶ مرداد در 

۵٩ سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت. او تهیه کنندۀ فیلم های «مرد 
آفتابی» و «ساالد فصل» و سریال های «کاکتوس» و «قلب یخی» بود.

۶
آبان ماه نیز با درگذشت ابراهیم آبادی، هنرمند عرصۀ سینما، تئاتر و 

تلویزیون، همراه شد. او ٨۵ ساله بود. 

بیژن علی محمدی، گوینده، نیز در این ماه به دلیل ایست قلبی درگذشت. ٧

٨

در دوازدهمین روز آذرماه، نصرت کریمی ‑ بازیگر و کارگردان سینما، تئاتر، 
تلویزیون و رادیو، عروسک ساز، چهره پرداز و مجسمه ساز‑ دار فانی را وداع 

گفت. او کارگردان فیلم هایی چون «درشکه چی» و «خانه خراب» و بازیگر سریال 
«دایی جان ناپلئون»، ساختۀ ناصر تقوایی، بود. 

٩
در دهۀ اول این ماه شهال ریاحی، نخستین بانوی فیلم ساز سینمای ایران، 

در سن ٩٣ سالگی دار فانی را وداع گفت.

١٠
بهمن  ماه با درگذشت ولی الله شیراندامی، بازیگر و کارگردان پیشکسوت 

تئاتر و سینما و تلویزیون، در سن ٨٨ سالگی آغاز شد. 

١١
ماه اسفند با درگذشت ملکه رنجبر، پیشکسوت بازیگری، و علی ابوالحسنی، بازیگر 

و مجری، آغاز شد. 
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جمع بندی 
ســینمای ایــران در ســال ١٣٩٨، علی رغــم خشــم طبیعــت در بهــار و پاییز و زمســتان 
ــی  ــای سیاســی، دشــواری های اقتصــادی، ســوگواری های مل ــا وجــود ناآرامی ه و ب
و درنهایــت، مواجهــه بــا میهمــان ناخوانــده ای بــه نــام کرونــا کــه مــردم را خانه نشــین 
ــرار  ــی ق ــان ایران ــال مخاطب ــورد اقب ــاند، م ــی کش ــه تعطیل ــور را ب ــینماهای کش و س
ــت،  ــا ٣۵ درصــدی قیمــت بلی ــا وجــود افزایــش ٢٠ ت گرفــت. ســینمای ١٣٩٨، ب
اگــر بــا تعطیــالت اســفند و ناگواری هــای حاصــل از خســارات جانــی و مالــی 
هم وطنــان ســیل زده مواجــه نشــده بــود، از فــروش خوبــی برخــوردار می شــد. انــدک 
ــروش خــوب  ــل از آن حاصــل ف ــه ســال قب ــروش ســال ١٣٩٨ نســبت ب افزایــش ف
فیلــم «مطــرب» بــود کــه رکــورد فیلــم «هزارپــا» را در ســال ١٣٩٧ شکســت؛ فیلــم 
«مطــرب» هرچنــد در تعــداد مخاطــب عقــب مانــد، امــا ایــن اتفــاق نشــانه هایی از 

ــود. ــال ١٣٩٨ ب ــینمایی در س ــازمان س سیاســت گذاری های مناســب س
شـهادت سـردار سلیمانی، شـهادت ۵۶ نفر از هم وطنان کرمانی در این سوگواری 
ملی، و سـقوط هواپیمای اوکراین که شـهادت جمع عظیمی از هم وطنان را به همراه 
داشـت و ملـت را بـه سـوگی بـزرگ نشـاند، جملگـی روزمرگی هـا و برنامه ریزی هـای 
فـردی و گروهـی و ملـی را تحت الشـعاع خـود قـرار دادنـد. پیامدهای ایـن مصیبت ها 
در جامعـۀ سـینمایی عبـارت بودنـد از: ٣ روز تعطیلی سـینماها، لغو جشـن منتقدان، 
اختالف نظرهـا در خصـوص برپایـی جشـنوارۀ فجر، تحریم جشـنواره از سـوی برخی 
از هنرمنـدان، و درنهایـت پیـام همدلـی دبیـر جشـنواره خطاب به هنرمنـدان و دعوت 
از آن هـا بـرای بزرگداشـت یـاد و خاطـرۀ شـهیدان. بدیـن ترتیـب، بزرگ تریـن رویداد 

سـینمایی ایران در سـال ١٣٩٨ برگزار شـد. 
ــد  ــت از چن ــران حکای ــینمای ای ــوادۀ س ــا در خان ــوادث و رویداده ــوع ح مجم

ــده داشــت:  ــئلۀ عم مس



 ٧۴

(۴)

١

در سال ١٣٩٨ درگیری ها بین اصناف سینما بسیار بود. تعارض منافع گروه های مختلف 
صنفی، ایراد اتهام به یکدیگر، برخورد ناخوشایند برخی از اصناف با ورود سرمایه های نو به 
صنعت سینما، قانون گریزی و عدم همراهی با مدیرعامل خانۀ سینما که منتخب اعضای این 

جامعه است، همگی نشان از عدم همبستگی بین اعضای خانۀ سینما داشت.

٢
اختالف نظرهای اصناف سینمایی با هیئت مدیرۀ خانۀ سینما، پیرامون ثبت تشکل یا گروه حرفه ای 
در وزارت کار به عنوان یک صنف کارگری و همخوان ندیدن این عنوان با شأن هنرمندی، توانایی 

ایشان را دربارۀ احقاق حقوق و تأمین رفاه اجتماعی در شرایط کرونا به خطر انداخت.

٣
تحریم های تحمیلی شرایط را به گونه ای تغییر داد که جشنوارۀ فجر با نوعی خوداتکایی 

برای اولین بار ساخت سیمرغ بلورین را به صنعت کاران ایرانی سپرد. 

۴
تندیس سردار سلیمانی بخشی از جوایز این دوره از جشنواره شد. مستندی دربارۀ سردار 

ایرانی در دست تولید قرار گرفت.

۵
شیوع کرونا سبب تعطیلی سالن های سینما، توقف فعالیت های سینمایی و بیکاری خیل 

عظیمی از پرسنل تولید و پخش در کشور شد.

ــد، فــروش ســینما در اردیبهشــت،  آمارهــای اکــران ســال ١٣٩٨ نشــان می دهن
مــرداد، بهمــن و اســفند ســیر نزولــی داشــته اســت. مطالعــۀ عــادت ســال ســینمایی 
ــز  ــران، به ج ــینمای ای ــواره س ــد، هم ــان می ده ــز نش ــل از ١٣٩٨ نی ــال های قب در س
ــی داشــته اســت. ســینمای ١٣٩٨،  ــد نزول ــاه، در ســایر ماه هــای یادشــده رون دی م
ــداد ســینماهای کشــور (٣۵۵ ســینما) و افزایــش  ــا افزایــش ۴/١ درصــدی در تع ب
۶/۵ درصــدی ســالن ها و پرده هــای نمایــش (۶٣۵ پــرده) و افزایــش ١/٩ درصــدی 
ــال را  ــن س ــینمایی در ای ــای س ــی فعالیت ه ــور، پویای ــینماهای کش ــای س صندلی ه
تأییــد می کنــد. تنهــا عناصــری از ســینما کــه در ســال ١٣٩٨ بــا رکــود مواجــه شــدند 

تعــداد مخاطبــان ســینما، تعــداد پروانــه ســاخت و پروانــه نمایــش بــود.
ــد از: چابک ســازی،  ــال ١٣٩٨ عبــارت بودن ــینما در س ــدۀ س ــت عم ــه سیاس س
شفاف ســازی، ایــران فقــط تهــران نیســت. در تحقــق بخشــیدن بــه این سیاست هاســت 
کــه دولــت بــه ادغــام مدرســۀ ملــی ســینما و مؤسســۀ رســانه های تصویــری پرداخــت.
ِاعمال این سیاست ها سبب شد از هزینه های پشتیبانی در مؤسسات و صنایع، باالخص 
از هزینه های اداری ستاد تهران انجمن سینمای جوانان، کاسته شود. چابک سازی به ادغام 
مؤسسـات منجـر می شـود و شفاف سـازی به ارائـۀ گزارش های عملکردی همۀ مؤسسـات 
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و سـازمان های تابع دولت در سـایت سـازمان سـینمایی می انجامد. کوچک سـازی سازمان 
سـینمایی عمًال در راسـتای کاهش بودجۀ این سازمان به وقوع می پیوندد. 

مقــررات ســینما، بــا تغییــرات تکنولــوژی در ایــن عرصــه، تغییــر می پذیــرد. نظام 
رده بنــدی ســنی بــر اســاس اصــول تربیتــی و روان شــناختی و بــر مبنــای رأی هیئــت 
ــازمان  ــاب ریاســت س ــه انتخ ــر ب ــناس و صاحب نظ ــب ٣٠ کارش ــدی در قال رده بن
ســینمایی شــکل می گیــرد. نظــام اکــران فیلــم بــر اســاس تقاضــا بــرای عدالــت در 
اکــران و مبتنــی بــر قرعه کشــی و پذیــرش داوری انجمــن صنفــی تأییــد و تصویــب 

ــه ســال ١٣٩٩ موکــول می شــود. ــا اجــرای آن ب می شــود، ام
از دیگــر رخدادهــای ایــن ســال تعییــن تکلیــف تمــام فیلم هــای توقیفــی از 
ســوی ادارۀ نظــارت و ارزشــیابی بــود، کــه تحکیــم جایــگاه دولــت به عنــوان نیــروی 

ــراه داشــت. ــه هم ــازۀ پخــش را ب ــکان و اج ــدۀ ام ــده و تعیین کنن تصمیم گیرن
سیاســتِ «ایــرانْ تهــران نیســت» عمــَال ســبب می شــود کــه در کنــار تمــام 
جشــنواره های اســتان تهــران، اجراهای اســتانی به مــوازات اجرای تهران در شهرســتان ها 
برگــزار شــوند. جشــنوارۀ اصفهان، جشــنوارۀ فیلم کوتاه، جشــنوارۀ حقیقــت و درنهایت 
جشــنوارۀ فجــر هم زمــان در ســایر اســتان های کشــور برگــزار شــدند. این پویایــی، عالوه 
بــر درس عملــی بــه اعضــای جامعــه، بــه لحــاظ ابعاد فرهنگــی خود، آموزشــی عمیــق از 

مفاهیــم اجتماعــی را بــرای مخاطبــان جشــنواره بــه همــراه خواهــد داشــت.
خــود،  سیاســت گذاری های  در  ســینمایی  ســازمان  موفقیت هــای  در کنــار 
درگیری هــای اهالــی ســینما در درون ایــن ســاختار ادامــه دارد. عــدم پذیــرش رأی 
مدیــر عامــل خانــۀ ســینما به عنــوان کســی کــه از ســوی اعضــا انتخــاب شــده اســت، 
اتهــام پول شــویی بــه نوســرمایه گذاران در صنعــت ســینمای ایــران، برچســب فیلــم 
ــار کمــدی کــه از اســتانداردهای فرهنگــی برخــوردار نیســتند،  ــه برخــی آث ــذل ب مبت
اســتفاده از برچســب های ســینمای روشــنفکری و ســینمای گلخانه ای برای ســینمای 
ارزشــی و مــوردِ قبــول سیســتم دولتــی، عــدم عقالنیــت و خــردورزی در حــل مســائل 
خانــۀ ســینما، عــدم همبســتگی اعضــا بــا یکدیگــر و ایجــاد بــازار آنالیــن از عواملــی 

هســتند کــه بــر رشــد و پویایــی ســینمای ملــی اثــر خواهنــد گذاشــت.
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مــرور رویدادهــای ســال ١٣٩٨ نشــان می دهــد، ســینمای ایــران دارای بیمــاری 
اســت.  دولــت  ناخواســتۀ  و  پیوســته  درمانگری هــای  از  ناشــی  صعب العــالج 
ــت در ســینما، کاهــش بودجــه  ــی نقــش دول ــت و کاهــش قطع کوچک ســازی دول
ــه  و هزینه هــای پشــتیبانْی مقرراتــی هســتند کــه ســازمان ســینمایی را در رســیدن ب

اهــداف ازپیش تعیین شــدۀ خــود یــاری می رســانند.
همچنــان کــه در بیــن اصنــاف داخلــی خانــۀ ســینما همدلــی و همبســتگی کمــی را 
شــاهدیم، در بیــن مؤسســات و ســازمان های تابــع ســازمان ســینمایی نیــز وحــدت 
و تقســیم وظایــف اندکــی مشــاهده می شــود. تداخــل وظایــف بیــن مرکــز گســترش 
ــاد انقــالب  ــان، بنی ــرورش فکــری کــودکان و نوجوان ــون پ ــا کان ســینمای مســتند ب

اســالمی، مرکــز گســترش و مؤسســۀ هنــر و صنعــت نیــز بــه چشــم می خــورد.

پیشنهادها
١‑ مداخــالت دولــت در جریان هــای ســینمایی از طریــق سیاســت گذاری ها، ممیزی 
و حمایت هــای مالــی در طــول ۴٠ ســال ســینمای انقــالب بــه نارضایتــی ســینماگران، 
عــدم رشــد مهارت هــای مدیریتــی هنرمنــدان و اهالــی ســینما، عــدم مســئولیت پذیری 
در جامعــۀ ســینمایی، و تفرقــه بــه دلیــل حــس تبعیــض در حمایــت منجر شــده اســت. 
ازایــن رو بــه نظــر می رســد کوچک ســازی دولــت در ایــن عرصــه؛ حرکــت از ســمت 
مدیریــت هرمــی دولــت به ســوی مدیریت هــای مشــارکتی؛ و تفویــض مســئولیت ها 
بــه جامعــۀ صنفــی در تصمیم گیری هــای غیرفرهنگــی در عرصــۀ صنعــت، تجــارت و 
هنــر می تواننــد جریان هــای ســینمای ایــران را بــه ســمت طبیعی شــدن ســوق دهنــد. 

ایــن مهــم از طریــق توجــه و ســرمایه گذاری بــر عوامــل ذیــل حاصــل خواهــد شــد: 
ایجــاد رقابــت آزاد، بــه معنــای ارجــاع ســینمای ارزشــی و حمایــت از آن در • 

تولیــد و پخــش بــه نهادهــای مرتبــط چــون حــوزۀ هنــری و کنــار کشــیدن 
دولــت از حمایــت مســتقیم مضامیــن خــاص در ســینما، حــذف ســهمیۀ 

اکــران در ســینماهای دولتــی بــرای مضامیــن خــاص
تعییــن ژانــر و مضامین ســینمایی در بازار عرضــه و تقاضا، در کنــار برنامه های • 
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آموزشــی بــرای مخاطــب و هدایت ســلیقۀ هنــری و فرهنگی از ســوی دولت
آمــوزش حقــوق مؤلــف و اخــالق طــرف داری از ســینمای محبــوب، • 

آمــوزش حقــوق و وظایــف مخاطبــان بــرای رســیدن بــه جامعــۀ حرفــه ای 
ــان ســینما مخاطب

ــه زیرســاخت های ســینما، ارتقــای ســطح •  هدایــت ســرمایه های دولــت ب
ــازی و... ــوژی، پخــش، سالن س تکنول

ایجــاد پارک هــای فنــاوری و صنعــت فیلم ســازی، فراهــم آوردن زمینه هــای • 
مشــاهده گری، آزمــون و خطــا در تکنولــوژی ســینما بــرای نوجوانــان و 

جوانــان، تقویــت وجــوه صنعتــی و مهندســی ســینما در آینــده
تشــکیل انجمــن دیده بــان و ناظــر به منظــور نظــارت بــر مراکــز و مؤسســات • 

وابســته به ســازمان ســینمایی
٢‑ تعییــن جایــگاه دولــت به عنــوان نهــاد هماهنگ کننــده بیــن بخش هــای 
خصوصــی و ســازمان های حمایتــی غیرخصوصــی و غیردولتــی به عنــوان نهادهــای 
حمایتگــر فرهنــگ و ارزش هــای اســالمی، ایجــاد فضــای گفت وگــو و تبــادل آرا بــا 
ــی دریافــت  نهادهــای ســینمایی خــارج از دولــت کــه از دولــت بودجه هــای حمایت
می کننــد به منظــور هماهنگــی در اهــداف و سیاســت ها و پرهیــز از تداخــل وظایــف؛
ــتنداتی از  ــۀ مس ــا ارائ ــراه ب ــاف، هم ــا اصن ــری ب ــات همفک ــکیل جلس ٣‑ تش

تجربیــات اصنــاف ســینمایی در سراســر دنیــا؛
۴‑ حذف حمایت های مستقیم دولتی به موازات حذف مداخالت دولت در مضامین؛

۵‑ محدودیــت ممیزی هــای ســینما و رعایــت احتــرام بــه فیلــم به عنــوان یــک 
اثــر هنــری؛

ــا حــذف  ــم جلســات نقــد و گفت وگــو پیرامــون پیامدهــای وجــود ی ۶‑ تنظی
ممیــزی در ســینما؛

٧‑ برگــزاری جلســات کارشناســانه بــا حضــور کارشناســان حقــوق بــرای 
ــا حضــور کارشناســان جامعه  شناســی و  ــۀ ســینما و ب ــاف خان حــل اختالفــات اصن
روان شناســی بــرای ارتقــای مهارت هــای گفت وگــو، کنتــرل خشــم و قانون پذیــری؛ 



 ٧٨

(۴)

٨‑ تأکیــد بــر ایجــاد اخــالق حرفــه ای در گروه هــای صنفــی ســینما و نهادهــای 
دولتــی و حکومتــی؛

ــق  ــم، تعمی ــوای فیل ــای محت ــور ارتق ــی به منظ ــزاری نشســت های علم ٩‑ برگ
ــام آور  ــدان و اســاتید ن ــا دعــوت از هنرمن ــری، ب ــۀ هن ــار در جامع ــر رفت ــا و تغیی معن
فلســفه و جامعه شناســی و بــا طــرح مفاهیمــی چــون عقالنیــت، مدرنیتــه، آگاهــی، 
تمایــز و... در جهــت رفــع مســئلۀ کســب اعتبــار در جامعــۀ هنــری (از طریــق وجــوه 

ــنواره ها؛ ــیۀ جش ــذاری) در حاش تمایزگ
١٠‑ طراحــی و اجــرای برنامه هــای تخصصــی آنالیــن بــا هــدف آمــوزش 
ــان؛ ــورهای جه ــر کش ــینمایی دیگ ــاف س ــا اصن ــو ب ــی و گفت وگ ــای صنف رفتاره

١١‑ ِاعمــال روش هایــی بــرای تعییــن ســهم فــروش فیلم هــای ایرانــی در خــارج 
از کشــور و محاســبۀ آن در تولیــد ناخالــص داخلــی؛

١٢‑ دریافــت مالیــات از فــروش بلیــت و اصنــاف ســینمایی، اختصــاص آن بــه 
مجموعــۀ ســینما و ایجــاد انگیزه بــرای فــروش باالتر؛

١٣‑ ایجــاد مســیرهایی بــرای هویت یابــی مخاطبــان واقعــی، آگاهــی از فــروش 
بلیت هــای گروهــی و ســازمانی، تمیز مخاطبان دعوت شــده از یک ســازمان با مخاطبان 
حرفــه ای و داوطلــب، تشــخیص تعــداد بلیت هــای خریداری شــده و استفاده نشــده؛

١۴‑ تعریــف روزهــای نمایــش فیلــم بــرای ســالمندان (با توجه بــه افزایــش 
ــور)؛ ــالمندی در کش ــت س جمعی

١۵‑ پژوهشــی پیرامــون خطاهــای محتوایــی و آمــاری در ســایت های مرتبــط 
بــا ســازمان ســینمایی؛

١۶‑ تعییــن مدیــران مســتقل بــرای اجــرا و برگــزاری جشــنواره ها کــه وابســتگی 
بــه ســازمان ها و مؤسســات دولتــی ندارنــد، به منظــور کاهــش ســطح هزینه هــا؛ 

ــات  روی بلیت هــای ســینما، به صورتی کــه درآمــد حاصــل از  ١٧‑ وضــع مالی
 TSAآن مســتقیماً بــه خــود ســینما اختصــاص  یابــد. ایــن نــرخ مالیاتــی موســوم بــه ١
(مالیــات ویــژۀ افــزوده ) حــدود ١١ درصــد بهــای بلیــت سینماســت کــه منبــع تغذیــۀ  

1. Tax-Sheltered Annuity 
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حســاب حمایتــی بــه شــمار مــی رود. پــول واریــزی بــه ایــن حســاب حمایتــی بــه ٢ 
شــیوۀ متفــاوت، یعنــی در قالــب کمک هــای خــودکار و کمک هــای گزینشــی، هزینــه 
ــاب  ــن حس ــودی ای ــینما، موج ــای س ــداد بلیت ه ــروش تع ــش ف ــا افزای ــود. ب می ش
ــز افزایــش خواهــد یافــت. ازآنجاکــه بخشــی از فــروش تمــام بلیت هــا  ــی نی حمایت
بــه ایــن حســاب واریــز می شــود، فــروش موفــق فیلم هــای خارجــی نیــز عایــد ایــن 

حســاب شــده و بــه نفــع ســینمای ملــی هزینــه خواهــد شــد.



 ٨٠

(۴)

فهرست منابع
https://apf.farhang.gov.ir/ 

https://www.asriran.com/ 

http://cinema-org.ir/

http://cinemapress.ir/

http://cinemashahr.com/ 

https://defc.ir/Home 

https://www.donya-e-eqtesad.com/

http://ebrahimmokhtari.com/ 

http://www.fajrfilmfestival.com/ 

https://www.fajriff.com/ 

https://www.fcf.ir/ 

http://honardastan.ir/  

http://www.honaronline.ir/ 

http://www.irandocfest.ir/ 

https://www.irinn.ir/  

https://www.irna.ir/

https://www.isna.ir

https://www.khabaronline.ir/ 

https://www.khanehcinema.ir/ 

https://www.mehrnews.com/ 

http://otaghiranonline.ir/ 

https://www.rouydad24.com/

https://shortfilmnews.com/ 

https://www.tabnak.ir/

https://www.tasnimnews.com/ 

http://tv5.ir/ 

https://www.yjc.ir/   
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