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 مقدمه

ران در يا ياسالم يانگذار جمهوريبناگر گذرد.  يران پس از انقالب ميا ينمايدر س يگذار استيش از چهار دهه از سيب
 يگريسرنوشت دبه  بسا چهران يا ينمايسکرد،  ينم يريگ موضعنما يخصوص س از انقالب، در سخود پ ين سخنرانيلاوّ

ن مردم و يد در خدمت ايبا»دانست که « مظاهر تمدن»از  يکينما را ي، س1357بهمن  22در  )ره(ينيامام خم. شد يدچار م
 خميني،) «ميم، ما با مرکز فحشا مخالفيستينما مخالف نيبا س ما»او با صراحت اعالم کرد که «. ن مردم باشديت ايترب

 .(15 ص ،6 ج ،1379

در « نمایمراقبت از س»، سبب شد تا يرانِ انقالبيف آن در اينما و تکليس« بود»از  ياسالم يانگذار جمهوريبندفاع 

پس از انقالب وضع شود.  ينمايس يبرا ياريبس يدهايدونبايدا کند و بايپ يا ژهيگاه ويگذاران انقالب، جا استيس ۀشياند
، «يرانيا»د ينما بايس که بودن يها ا . اعتقاد آنشدگذاران اعالم  استيآرمان س« يانقالب-ياسالم ينمايس»از همان ابتدا 

 ،«يآموزنده و اخالق»سينماي  دا کند.يانقالب در آن کامالً تحقق پ ياهايها و رؤ شود و آرمان «يملّ»و  «ياسالم»
  شد. سينما دربارۀ شده مطرح هاي ديدگاه غالب وجه «انقالب فرهنگي از جريان متأثر» و «اسالمي فرهنگ با متناسب»

 يتلق نمايدر س يان هنريبه ب يابيرا راه دست« و تجربه و آزمون ياسالم ينمايزبان س ن دستوريتدو»نما يمسئوالن س
و  يچندگانگ» ها زعم آن به .دانستندل و هم در بُعد محتوا يک و وساينما را هم در بُعد تکنيمشکالت س و کرده

ک يشدن  خواستار مشخصرو  نيانماست؛ ازيساز علل مشکالت  يکي« نماين در قبال سيمسئول ۀقيو سلنظر  اختالف
 (.10: 1397ر، ي)جال شدندمشخص  يزير و برنامه يمش ک خطيچارچوب و 

در عمل چندان ساده  پس از انقالب ينمايس ۀادار ۀنحو ۀدربار يريگ ميتصممشخص و  يمش به خط يابيدستاما 
، يچون دادستان يمختلف ينهادها ند.دبر يسر م سرگردان و آشفته به يتينماها همچنان در وضعينماگران و سيس .امدين

سخن  ي. حتنددرک يها دخالت م لميش فينما و نمايت در سيروحان اد مستضعفان و جامعۀي، بنيارتش، سپاه، جهاد سازندگ
شد اما  ينما شناخته ميعنوان مسئول س . هرچند در ظاهر، دولت بهنداشتنما مسئول يس .آمدان ينماها به ميس يلياز تعط

 1359ر يکه دهم ت يا گونه هب شد؛ ين عرصه ميز اقتدار دولت در امانع االت نهادها نماها و دخيار نابسامان سياوضاع بس
 کند. يدگيرس نماهايس وضع بهخواست جمهور وقت  سيرئ از يعال آموزش و فرهنگ ر وقتيوز

ران در يا ينمايگذاران س استيس، آن و نحوۀ ادارۀ بعد از انقالب ينمايس يچگونگ بارۀپس از منازعات فراوان دراما 
 يها رانهيبر و، يفاراب يينماياد سيس بنيبا تأس گرفتندم يموجود تصم ينمايجانبۀ س همه ياز بررس بعد، 1362سال 

مستقل و  يينمايبنا کنند؛ س« ياسالم ي، جمهورياستقالل، آزاد»متناسب با شعار  يينمايش از انقالب، سيپ ينمايس
مانده  يش از انقالب برجايپ ينمايرا آنچه از سي. زيغرب يها اعتنا به ارزش يو ب ي، مردمي، بوميمؤمن به انقالب اسالم

 .نبود« يرانيت و فرهنگ اياز واقع يدور»و  «توهم»، «ابتذال»جز  يزيچ ن انقالب،بود، در نگاه مردم و رهبرا
ن يشود. ا يدولت مشخص م يآن از سو ۀدربار يريگ مينما و تصميس ف ادارۀي، تکلياد فارابيس بنيبا تأسن يبنابرا

حضور فعال در »و « لميد فيتول يکمک يها گرفتن اهرم دستبا در»ابد تا ي يت ميمأمور (از دولت يندگيبه نما)اد يبن
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اقدام کند. « ياسالم يدرخور جمهور يها لميف»د يدر داخل و خارج کشور نسبت به تول« لميع فيدوتوزيتول صحنۀ
« نمايمخاطبان س يفرهنگ ر ذائقۀييتغ» يکند و برا  يساز لميران، فيا ينمايس در عرصۀ« يساز مدل»ن با هدف يهمچن

و  يزير کند. برنامه يفا ميران ايا ينمايس يگذار استيدر س يجد ينقش يفاراب يينماياد سيک دهه، بنيتا تالش کند. 
 يگذار استيها بعد آنچه در س شود که تا سال يانجام م يا گونه اد، بهيل بناوّ شده در دهۀ وضع يينمايس يها استيس
شود، وامدار  ين ميتدو و ... يالملل نيع، اکران، مخاطب، جشنواره، حضور بيد، توزيمختلف تول يها در بخش رانيا ينمايس
  آن دوره است. يها استيس

، دولت اصالحات، دولت يپنج دولت پس از انقالب )دولت جنگ، دولت سازندگ يينمايس يها استيس يسبرر
با هدف اند  تالش کردهن مدت يدر ا نمايگذاران س استيدهد دولتمردان و س ينشان م د(يام و ري، دولت تدبيمهرورز

تواند در شأن  يم 1نماينکه کدام نوع سياما ا کنند. يگذار استينما سيس ي، برادر شأن انقالب و مردم يينمايبه س يابيدست
 .نداشته استوجود  نمايگذاران س استيان سيم ياديانقالب و مردم باشد، اشتراک ز

 دارد:ن داللت ياز چند( نشان 90تا  60ر )ياخ چهار دهۀ يينمايس يها استيس يبررس
نما و يگذاران س استيس .اند بوده «یرانیلم ایف»د یشة تولیدر اندهمواره  رانیا ينمایس گذاران استیس -1

 ينمايس» ييبرپا يايو در رؤ« يرانيلم ايف»د يشۀ توليران، در اندين اينو ينمايس سيتأس ياز همان ابتدا يران فارابيمد
 ينمايد سيگذاران جد استيس شۀياز همان ابتدا در آمال و اند« ياسالم-يرانيا ينمايس»جاد يااند.  بوده« يو ملّ ياسالم

توانيم سينمايي  مي»که  اند بوده ن باوريبر اها  اند. آن ندانستههاي دين  نفسه مغاير با ارزش ران نقش بسته و سينما را فييا
 يينمايس»جاد يا ۀشين در انديبنابرا«. متناسب با فرهنگ اسالمي و متأثر از جريان فرهنگي انقالب اسالمي داشته باشيم

نماگران، يس يرا برا ياريبس يدهايدونبايش همخوان باشد، بايها و انقالب و آرمان ياسالم-يرانيکه با فرهنگ ا« يملّ
 ينظام اند؛ لم را شکل دادهيع فيدوتوزيولاز ت يها وضع و نظام خاص لميکنندگان ف عيکنندگان و توز پخشنما و يمخاطبان س

نظر مورد ينماياند تا س افتهيت ياند و براساس آن مأمور ت گرفتهيفعال که از آن اجازۀ يدولت ياست فرهنگيبرخاسته از س
 ت کنند. يدولت را تحقق بخشند و  از آن حما

 ينمايگذاران س استياگرچه س. اند داشته« یملّ يانمیس»از  یمتفاوت يها برداشت نمایس گذاران استیس -2
دهد  يپس از انقالب، نشان م يها دولت يينمايس يها استيل سياند، اما تحل بوده يملّ ينمايجاد سيا شۀيران در انديا

گر يد عبارت اند. به بوده يملّ ينمايبه س يابيدست شۀيف خاص خود در اندي، هر کدام با تعريران فارابينما و مديان سيمتول
ف کرده و يرا توص يملّ ينمايخود، س يو ارزش ي، فکرياسيبسته به تعلق س نمايسران يگذاران و مد استيهر کدام از س

وجود نما يگذاران س استينزد س يملّ ينماياز س يکسانير يف و تفسياند. درواقع تعر کرده يگذار استيتحقق آن س يبرا
(، با هدف يفاراب يينمايس اديبن يانداز )و دوران راه 60 دهۀ يمشخص در ابتداطور پس از انقالب و به .نداشته است

 چون ييها استيدولت انجام شده است؛ س ياز سو يمجموعه اقدامات يملّ ينمايجاد سيو ا يرانيلم ايد فيت از توليحما
ش ي، افزايساز لميف ۀيلل و مواد اوّيوسا يحقوق و عوارض گمرک دکننده، حذفينفع تول به يکاهش عوارض شهردار

 مؤسسۀ يانداز ، راهيساز لميآموزش ف يت از مرکز اسالميو حما يانداز لم فجر، راهيف جشنوارۀ يينما، برپايت سيمت بليق
در  نماگران به حضوريق سيران، تشويجوانان ا ينمايکردن انجمن س ، فعاليمستند و تجرب ينمايگسترش س

ش ينوجوان، ممانعت از نما و کودک يها لمي)دفاع مقدس(، ساخت ف يجنگ يها لمي، ساخت فيخارج يها جشنواره

                                                            
 ينمايس ي دفاع مقدس،نمايس ي مصلحانه،نمايس ي،ارزش ينمايس ي مستقل،نمايس ي معناگرا،نمايس ي،عرفان ينمايس ي،مذهب ينمايس ي،نيد ينمايس ي،ملّ ينمايس ي،اسالم ينمايس. 1
 ک؟ يک؟ کدامياستراتژ ينمايس محور يا ي مخاطبنمايس ي،تجرب ينمايس ي فاخر،نمايس ي،اسيس ينمايس ي،اجتماع ينمايس يد،ام
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نماها يس يبند ها، درجه لميف يبند تماشاگران، درجه يساز قهي، سلينظر دئو، انتشار فصلنامۀيت وي، ممنوعيخارج يها لميف
 لم.يو انحصار واردات و صادرات ف

 که ييها دولت .اند کرده يگذار استیخود س یاسیس يها ارزش براساسلزوماً نما یان سگذار استیس -3
 خود موردنظر يها ارزش براساس اند، کرده يگذار استيس رانيا ينمايس حوزۀ در( 90 تا 60 دهۀ از) رياخ دهۀ چهار يط

 يها استين سيگر در تدويد عبارت به .اند کرده نيتدو استيس رانيا ينمايس يبرا ،ه لزوماً خواست مردم و مخاطبان()و نَ
گذاران  سياستاد برخوردار بوده و يار زيت بسيرندگان از اهميگ ميگذاران و تصم استيس ي، نوع نگاه فلسفيينمايس

اند.  فيلم و سينما نموده گذاري در حوزۀ اقدام به سياست ،ز آنسينمايي هر دوره تحت حاکميت فرهنگ سياسي برآمده ا
ک( يدئولوژي)ا يران همواره از دو گفتمان سنتيدر ا يينمايس يها يگذار استيدهد س يها نشان م استين سيل ايج تحلينتا

اخالقي در سينما -ديني-هاي انقالبي و مدرن )دموکراتيک( برخاسته است. گفتمان سنتي همواره بر پاسداري از ارزش
شتر توجه کرده است. ياجتماعي در سينما ب-هاي سياسي ارزشوکراتيک به تبلور که گفتمان دم يدرحال ،د داشتهيتأک

مردم دانسته و بر سينمايي متکي بر  ۀسينما را محلي براي ارشاد و موعظ يگذاران وابسته به گفتمان سنت سياست
اي براي  ک، سينما را وسيلهيگذاران وابسته به گفتمان دموکرات استي، اما ساند کرده يهاي انقالبي و ديني پافشار ارزش

 اند. د کردهيبر سينماي متکي بر مردم تأک و انتقاد اجتماعي و بيان مشکالت و معضالت جامعه تلقي کرده
 چون توجه به ظهور فرهنگ بيداري در سينما، ييدهايدونبايهمواره بر با يگذاران متعلق به گفتمان سنت استيس

بازگذاشتن عرصۀ سينما براي فعاليت  علماء و دانشمندان اسالمي، اولياء، ي، ائمۀ اطهار،سيرۀ نبو ،پرداختن به تاريخ اسالم
، قناعت، معنويت، حماسه، گذشت، ايثار، رعايت حجاب، عفت، پاکي، نجابتهاي اخالقي،  ، توجه به پياماللهي افراد حزب

اسالمي، پرداختن به ونات توجه به سينماي دفاع مقدس، حفظ شئي و مذهبي، هاي ملّ گيري از سنت تکريم انسان، بهره
ران متعلق به گفتمان يگذاران و مد استيس اند. در مقابل د کردهيجايگاه نماز و رعايت مسائل بهداشتي و ايمني تأک

انتقادپذيري و ، تساهل و تسامح، گوو مدارا و گفتچون توسعۀ سياسي، آزادي بيان و عقيده،  يک، بر مسائليدموکرات
رعايت حقوق ردورزي، ، خِساالري شايسته، و دموکراسي ، جمهوريتاحترام به رأي مردم، پرهيز از خشونت، تحمل مخالف

تأکيد بر نقش و رسالت ل سياسي و اجتماعي، ، توجه به جوانان، توجه به مسائدفاع از حقوق زنان، فردي و اجتماعي
مشکالت حقيقي ملت ايران،  ، نمايش موضوعات وها لميهاي مردم در ف پرداختن به خواسته، اجتماعي و سياسي سينما

حمايت از فضايي باز و آزاد و شکستن ، سينماي متکي بر مردمجسارت در بيان سينمايي، دفاع از آزادي بيان و عقيده، 
هاي  ، حذف سليقهتقسيم سينماگران به خودي و غيرخودي عدم، اي هاي سليقه کاهش دخالت، دايرۀ موضوعات مکرر

عدم هاي مزاحم،  حذف نظارت ، کاهش دخالت دولت وشده هاي توقيف لمينمايش فمديران و معاونت سينمايي، لزوم 
و  هاي جناحي گيري جلوگيري از جهت، زدگي پرهيز از سياست، سازان پذيرش خطاي فيلم، يفرهنگ ۀقيسلعمال اِ

 اند. پرداختههاي هنري  قانونمندکردن فعاليت

گذاران دو  استيس انيدر ب« يو اجتماع ياسيس يها توجه به ارزش»و « انقالب يها از ارزش يپاسدار»دگاه يد دو
نکه ير اينظ ييها با گزاره ييمثال در گفتمان اصولگرا عنوان است. به ييشناسا طلب قابل اصالح گفتمان اصولگرا/

 ۀان خانيحاج نما چونيافراد خدمتگزار در س»، «ميبرسانت امام زمان )عج( يرضا ۀران را به نقطيا ينمايم سيدرصدد»
 يدن به فرهنگ مهدويما رس ييافق نها»، «را رواج بدهد يزيت و استکبارستيد اخالق، انسانينما بايس»، «ندخدا ارزشمند

 يمردم معرف بون نماز جمعه بهيز در تريخوب ن يها لميف» و« مينما دارياست که از س يا مطالبه ينيرواج نگاه د»، «است
 يخصوص بخش ينمايس ديبا ما ينمايس»نکه ير اينظ ييها ب در گفتمان اصالحات با گزارهيترت نيهم به م.يمواجه «شود
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 برازندۀ ينمايس د ستونيبا يخصوص بخش»، «ميبده نمايس ياهال خود به را اراتمانياخت همۀ ميحاضر»، «باشد
 محفوظ هنرمند يبرا را يآزاد حق»، «است ديتول در دولت نقش رساندن حداقل به ما استيس»، «باشد ياسالم يجمهور

 م.يکن يبرخورد م «وند داشته باشديپ ياسيو س ياجتماع يدادهايد با روينما بايس»و « ابديد کاهش ينظارت با»، «ميدان يم
 «ياسيس و ياجتماع يدادهايرو با نمايس ونديپ» را رانيا ينمايس انداز چشم اصالحات، دولت در نمايس گذاران استيس

 ينمايس»بر  نما در دولت اصولگرايگذاران س استيدر مقابل س .کنند يم يتلق ينگر گسترده تفکر نشانۀ را آن و دانسته
 يمخاطبان به ها آن کنند. يد ميتأک «اسالم يايدن انتظار» و «اسالم جهان ينمايس» ،«يجهان مخاطب» ،«ياسالم امت
 شأن آورند و يم انيم به سخن يدائم و يجهان ثابت مخاطبان داشتن لزوم از و دهيشياند يمعمول مخاطب از فراتر

 کنند. يم قلمداد اسالم جهان ينمايس و ياسالم امت ينمايس را رانيا ينمايس
 مواجهۀنکه يمهم اما ا نکتۀ. اند گر بودهیکدیبا  ینما همواره در نزاع ارزشیس گذاران استیس -4

 دو هر يعبارت به. است داشته يکديگر با (رقابت هنَ و) ستيز و تقابل حالت همواره گفتمان دون ياگذاران وابسته به  استيس
 نکهيتر ا مهم ۀنکت. کنند «رقابت» يکديگر با اند نکرده سعي و کوشيده مقابل گفتمان طرد در همواره گفتمان
ها و باورهاي خود را  را بايدها و نبايدهاي مردم تلقي کرده، ارزشگذاران هر دو گفتمان، بايدها و نبايدهاي خود  سياست

« مردم»اند،  هاي يکديگر انتفاد داشته هرگاه نسبت به سياست ،همچنين ،ها اند. آن ها و باورهاي مردم دانسته همان ارزش
هنگ نشده است، به ها و باورهاي مردم هما را شاهدي بر ادعاي خود گرفته و با اين استدالل که سينما با ارزش

لم يف فياند. توق داشته يگريغالباً خواست و نظر د« مردم»که  ياند. درحال هاي فرهنگي و سينمايي يکديگر تاخته سياست
از نگاه  لمين فيبهتر زۀينکه جايرغم ا هب، يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم وسيلۀ بهآن  يش عموميو عدم نما« يسنتور»

ش يدر نما« مارمولک»لم يف فيا توقيافت کرده بود، ي)دولت اصولگرا( در 1385لم فجر سال يف تماشاگران را در جشنوارۀ
لم فجر يف لم از نگاه تماشاگران در جشنوارۀين فيبهتر زۀيافت جايرغم در )دولت اصالحات( به 1383آن در سال  يعموم
 هاست.  ن ساليران در ايا ينمايطبان سنما با مردم و مخايگذاران س استياز تفاوت خواست س يا نمونه، 1382سال 
 ينمايگذاران س استيآرمان س. اند نداشتهنظر  انقالب اتفاق ينمایخصوص س درنما یسگذاران  استیس -5

 و انقالب يها ارزش قيتعم جهت در و باشد داشته جامعه فرهنگ رشد و يتعال در يمهم نقش نمايسران آن است که يا
ان يم ياديانقالب باشد، اشتراک ز يها تواند در خدمت جامعه و ارزش ينما مينکه کدام نوع سياما ا .حرکت کند آن صدور

ف مشترک از فرهنگ، ارزش، مردم، يدر تعر ي، توافقهر دو گفتمان يينمايگذاران س استيس گذاران وجود ندارد. استيس
هر کدام بر  اند. دهيجنگگر يکديمشترک در مفهوم ارزش با  يمعنا  دن بهيرس يو برا نداشته يو منافع ملّ يملّ ينمايس
 برساند. ران را به مقصديا ينمايتواند قطار س يها م آن يها استياند که س ن باور بودهيا

 ينماين مسائل سيتر است؟ مهم يتين چهار دهه، اکنون در چه وضعيدر ا يينمايس يها استيبرآمده از س ينماياما س
توان  يران( ميا ينمايدر س يورز استيت به چهار دهه سي)با عنا ياستيس يها هيچه توصست؟ و يچحاضر  ران درحاليا

 شود. يک اشاره ميکه در ادامه به هر  ها رامون آنيپ ياستيس يها هين مسائل و توصياست از ا يتيگزارش حاضر روا داشت؟
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 ف وضع موجود )با تمرکز بر مسائل(یتوص

در  يگذار استيو س يورز استياز س يش از چهار دهه پس از انقالب اسالميب وران يا ينمايسسال از عمر  100ش از يب
ن مدت يا در د شده است.ينماگران کشور توليس يلم پس از انقالب از سويف 2000ش از يب گذرد و يران ميا ينمايس

ش يساالنه ب ،ران شدهيا ينمايب سينص يجهان زۀيصدها جا اند، آموخته شده دانشها  نما از دانشگاهيس صدها نفر در رشتۀ
ن يدر ا .شده استد ينماگران جوان توليس وسيلۀ بهلم کوتاه يف 2000ش از يب ودر کشور ساخته  يينمايلم بلند سيف 150از 

 يينمايس ن جشنوارۀيتر بزرگر ياخ چهار دهۀ يطکشور افزوده شده است؛  يشيت نماينما به ظرفيچندصد سالن سها  سال
ران در يا ينمايس. 1است کسب کرده يالملل نيلم فجر اعتبار بيف يجهان جر( هر ساله برگزار شده و جشنوارۀلم فيکشور )ف

 2اسکار شده است. يجهان زۀيافت دو جايستاده و مفتخر به دريا يافتخارات جهان ن قلۀيها بر بلندتر ن ساليا
 بان است.يدست به گر يمسائل متعدد رافتخار با مصائب وپُ ينماين سياما ا

 رانیا ينماین مسائل و مصائب سیتر مهم( 1) جدول شمارۀ

 .3محروم است يملّ يران از داشتن سنديا ينمايس -

 قرار يمشخص چارچوب در را نماگرانيس که يمنسجم استيس -
 .ندارد وجود ،دهد

 يانداز روشن چشم يديو تول يث اقتصاديران از حيا ينمايس -
 .ندارد

 .ندارند ينه و درآمد متوازنيزان هزيم رانيا ينمايسدات يتولغالب  -

 .ران مشخص نيستيا يبه سينما يورود يها هيوضعيت سرما -

د در يزدن نظام تول مشکوک و بادآورده موجب برهم يها هيسرما -
 ران شده است.يا ينمايس

مند  صورت غيرضابطه هران بيدر ا يتيحاکم ينهادها يبرخ -
 .کنند ينه ميساخت فيلم هز يبرا

رون از ساختار يب ييها ران وابسته به بودجهيلم در ايد فيتول -
 .دهد يخ منما رُيعرضه و تقاضا در س

بدون  يخصوص يها ا با بودجهي يدات با بودجۀ دولتيغالب تول -
 رد. يگ يصورت م يگريل دياز مخاطب و با داليدرنظرداشتن ن

 جاد نشده است.يلم ايد فيتول يها يس کمپانيط تأسيشرا -

 ده است.يمشکالت عد يد دارايتول يافزار سختبخش  -

 نيبر زم (ي)ازجمله مطالبات صنف از مطالبات  يمتنوع ۀمجموع -
 مانده است. 

 .هستند تيدر محدود يت شغلياز نظر امن اننماگريس -

 يزندگ يبرا يرفاه ۀنماگران از امکانات ساديت سياکثر -
 ستند.ين برخوردار

دشده ياکران تمام آثار تول ينما در کشور، برايس يها تعداد سالن -
 ست.ين يدر سال، کاف

 .اند ر کردهيک اکران گيدر تراف يينماياز آثار س ياريبس -

 يحيصح ينگاه اقتصاد يتيحاکم ينماگران، دولت و نهادهايس -
 نما ندارند.يبه س

 .ران استينما در ايبازار س ران فاقديا ينمايس -

عرضه و فروش محصوالت خود در  يران برايا ينمايس -
 روست. روبه يفراوان يها با چالش يجهان يبازارها

در  ياش، از حضور جد يرغم شهرت جهان ران بهيا ينمايس -
 جهان محروم است. يمايبازار سن

 .ار کم استيبس رانيا ينمايس يا حرفهابان يتعداد بازار -

 دارد.ا فاصله يروز دن يها دانش و روشران با يا ينمايس يابيبازار -

 يگذار هيسرما يالزم برا يياجرا يها ران فاقد ضمانتيا ينمايس -
 است. يساز لميمعتبر ف يالملل نيب يها يو جلب کمپان

 ران وجود ندارد.يا ينمايتنوع ژانر در س -

 ينمايس يبان ماليو نبود پشت يزاتي، فقر تجهيالتيضعف تشک -
 ت ژانر مواجه کرده است.يران را با محدوديا

 قرار گرفته است. يمهر يژانر کودک مورد ب -

 اند. د و عرضه غلبه کردهيتول انيف بر جريسخ يکمد يها لميف -

دچار « مخاطب»با « دولت» و« نماگرانيس» يعيطب رابطۀ -
 بحران است.

 مردم ندارد. يدر زندگ يگاه مناسبيجا ينمارويس -

                                                            
 کنار جشنوارۀ برتر جهان قرار داد؛ در 15جشنوارۀ جهاني فجر را در رديف  1400در سال  (FIAPFفياپف؛ ) فيلم کنندگان تهيه انجمن المللي بين .  فدراسيون1

 سن ،(روسيه) مسکو ،(ژاپن) توکيو ،(سوئيس) لوکارنو ،(چک جمهوري) واري کارلووي ،(ايتاليا) ونيز ،(آلمان) برلين ،(فرانسه) سينمايي چون کن معتبر هاي جشنواره
 .(آرژانتين) پالتا دل ما و( هند) هند ،(استوني) تالين ،(مصر) قاهره ،(لهستان) ورشو ،(چين) شانگهاي ،(اسپانيا) سباستين

 اسکار را دريافت کردند. بهترين فيلم خارجي ۀايزج 1395)اصغر فرهادي( در سال « فروشنده »و فيلم  1390)اصغر فرهادي( در سال  «جدايي نادر از سيمين»فيلم . 2
 . نزديک به يک دهه است که سند ملّي سينماي ايران تهيه شده، اما تاکنون به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي نرسيده است.3
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 عدالت اکران وجود ندارد. -

 نما ندارند.يران سيا يشهرها از درصد94 -

 ندارند. ينما دسترسيت کشور به سالن سياز جمع يمين -

کميت و کيفيت سينماهاي موجود از اسـتانداردهاي جهـاني  -
 .فاصـله بسياري دارد

محالت شهري در اغلب  ۀهاي سـينما متناسب با توسع سالن -
 ع نشده است.يتوز شهرهاي بزرگ کشور

نما يتوانند به س يکه م ما(ي)چون صداوس يينهادهابا  يهماهنگ -
 کمک کنند، وجود ندارد. 

 محصوالت خود، غيتبل يون برايزيتلو پتانسيل ازباً يتقرنما يس -
 .بهره است يب

 .کنند ينما دخالت ميدر امر س نمايس يرتخصصيغ ينهادها  -

 د.ناعتبار الزم را ندار يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يمجوزها -

 نه است.يار پرهزينماگران بسيس يها برا لميغات فيتبل -

 ران وجود ندارد.يا ينماياز مخاطبان س يشناخت درست -

کند  يمخاطبان را اقناع نم يکاف ۀانداز ها به لميت و تنوع فيفيک -
 .دهد يق گوناگون را پوشش نميو سال

سازان را  لميرشفاف فيو خطوط قرمز غ يا قهيسل يها يزيمم -
 است. کار کرده محافظه

ت يمردم و واقع يها ند، از دغدغهيآ يماز آب در يها خنث لميف -
 .مخاطب ندارند يبرا يتيجذاب اند و طبعاً جامعه دور شده

 مواجه است. ييها تيهمچنان با ممنوع يلم خارجياکران ف -

نما داده يسبه  (نماستيصنعت س ۀکه الزم) يساز ستاره ۀاجاز -
 .شود يها ساخته نم لميتبع آن قهرمان هم در ف و به شود ينم

 است.  بيآس يران داراينما در ايس ين ماليمتأ يفعل يها مدل -

 ينماياز مشکالت متعدد و متنوع س يا گوشه ها نياز اضافه کرد. يگر نيد ئلۀها مس توان ده يم جدول فهرستن يابه 
 .ران در عصر حاضر استيا

شد،  يبار در کشور منتشر م نيلاوّ يران که برايا ينمايس ۀق خود درباريراد در گزارش تحق انيش، محسنيسال پ 27
 يينمايلم بلند سين فيد نخستيسال از تول 65ران و يلم در ايش فين سالن نمايلس اوّيسال از تأس 85که  يحالدر» نوشت:

  (.26: 1372)« مواجه است ياريجواب بس ياالت بران هنوز با سؤيا ينمايگذرد، س يران ميدر ا
ک به سه دهه يان کرد. اکنون که نزديب« پس از انقالب يينمايس يگذار استيس» ران رايا ينمايس او مشکل عمدۀ 
ران همچنان يا ينمايانقالب گذشته، س پس از ينمايدر س يگذار استيدهه از س ک به چهارين گزارش و نزدياز ا
شده براي  هاي وضع هاي سينمايي و سياستگذاري است و هنوز نتوانسته از رهاورد سياست ير مسائل متعدديگ بانيگر

 ازين در حدّ نمايس يها بر مشکالت خود غلبه کند، نتوانسته مخاطبان خود را افزايش دهد، به گسترش سالن سينما
کامل به تصوير بکشد، ميان علما و متدينان مشروعيت طور ههاي انقالب را ب بپردازد، تکنولوژي خود را ارتقا بخشد، آرمان

 يو معنو يدانشگاهي را ارتقاي کيفي ببخشد، از حقوق ماد هايبيشتري کسب کند، منتقدان خبره تربيت کند، رشته
نما را يکند، قانون س يک صنعت معرفيعنوان  نما را بهيران شود، سيا ينمايدات سيف تولينماگران دفاع کند، مانع توقيس

 يفعال در بازارهابرداري کند، حضور عنوان يکي از ابزارهاي ديپلماسي فرهنگي نظام بهره نما بهيب برساند، از سيبه تصو
 اقتصادي خود را تأمين کند. ۀهنر بتواند چرخ-صنعتعنوان يک  داشته باشد و به يجهان

 کرد يبند مي)مخاطب( تقس )اکران( و مصرف عيتوز د،يتوان در سه بخش تول يران را ميا ينمايمسائل س يبه هر رو
ن بخش به مسائل يآنکه در ادامۀ ا  ؛ ضمنشود ين سه بخش پرداخته مين مسائل ايتر به مهم ،کيبه تفکدر ادامه  که

 :شود يز اشاره مين يو خارج يداخل يها مربوط به جشنواره
 

 دیتول
در  نماگران است.ير سيگ بانين مسائل گريتر مهم «محتوا»لم( و يد فيتول ۀني)هز «هيسرما»ران، يلم در ايد فيدر بخش تول
ران است و در بخش محتوا، داستان يا ينمايدر س يگذار هيت سرماي، امنين دغدغه و نگرانيتر مهم زين هيبخش سرما
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ها در حوزۀ  نيا يمند مختصات مسئله نماگران بوده است.يو اعتراض س ينگران ۀيساخت همواره ما و صدور پروانۀ يزيمم
 ت است.يروا ر قابلينما به شرح زيس
 

 لمیساخت ف ةیسرما
اما  ،(1398مرداد  14، يسوموشود ) يم ديتول يخصوص بخش در کشور يينمايس آثار درصد90شود  يهرچند گفته م

نماگران انتظار دارند دولت يشود و س ين ميدولت تأم ينما از سويدر س يگذار هياز سرما يتوجه همچنان بخش قابل
 ين نهاد دولتيتمرکز ا ،دهد ير نشان ميدر دو سال اخ يينمايسازمان س بر بودجۀ يباشد. مروردر توليد ها  آن يمال يحام
 بوده است. لميف ديتول ۀبودج شيافزا بر

ل کشور اوّ 15ران جزء يلم، ايد فياز لحاظ تولشود.  يد ميران توليا ينمايلم در سيف 100ش از يحاضر ساالنه ب درحال
 و هنروتجربه ،يتجرب مستند، کوتاه، از )اعم گوناگون يها قالب در يينمايس داتيتول از يدولت يها تيحما است.يدن
 ياست. برا تومان ارديليم 8 تا 4 نيب يرقم متوسط لميف کي يبرا هيسرما نيانگيم اکنون هم .رديگ يم صورت شن(يميان
 کند. يدا ميش پيافزا هم تومان ارديليم 20 تا گاه نهيهز نيا ،خاص و گريربازپُ اکشن، يها لميف

و  يث اقتصاديران از حيا ينمايس( 1398) ياسالم يمجلس شورا يها مرکز پژوهشن وصف، به استناد گزارش يبا ا
ت يخ داده و درنهارمتوازن رُيطور غ هران بيا ينماهايس شۀيرونق گ» ن گزارشي. براساس اندارد يانداز روشن چشم يديتول

وخرج کنند و  اند دخل توانسته يران تعداد کميا ينمايان آثار سيد منجر نشده است. در ميت توليفيت و کيش کمّيبه افزا
 .«ندارند ينه و درآمد متوازنيزان هزيها م غالب آن

 يوابسته به آن، بخش خصوص يق دولت و نهادهايران از طريا ينمايدات سيتول ين ماليتأم يها وهيحاضر ش درحال
 . (1398، ياسميرد )يگ يصورت م يگذار خارج هيو سرما

 
 رانیا ينمایدات سیتول ین مالیتأم يها وهینمودار ش( 1) شکل شمارۀ

 1398، ياسمي منبع:
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د ين صنعت براساس ضوابط و مقررات توليد در ايک صنعت محروم است. تولي يها يژگياز و در عملران يا ينمايس
ران يا ينمايشدن س يمانع از تحقق صنعت ،رشفافيغ يها هيو سرما يدولت يها تيرد. حمايگ يگر صورت نميع ديدر صنا

 ن بخشيدر ا يگذار هيسرما سکير و «صنعت» هنَ ،دارد قرار «خدمات» ردۀ ران همچنان دريدر ا لميف ديتول است.شده 
 ،رانينما در ايس ين ماليمأت يفعل يها خصوص مدل شده در انجام يها ج پژوهشي. نتا(1396، ياست )ناجدرصد 90
ت و فساد، مشکالت ي، رانت، عدم شفافيدولت ينمايس يها نما، ضعفيشدن س يچون دولت ييها بيآس يدارا

 .(1398 ان،ي)صلوات است يستميو مشکالت س يبخش خصوص يگذار هيسرما
ن موضوع يلم است. ايد فيدار توليران فاقد ساختار پايا ينماي، س(1398) مجلس يها براساس گزارش مرکز پژوهش

 ينماگران، دولت و نهادهايس يشود. از سو فيران تضعيا ينمايلم در سيد فيت توليفيت و کيباعث شده است تا کمّ
الت يران به بودجه و امکانات و تسهيا ينمايس يرغم وابستگ نما وجود ندارد. بهيبه س يحيصح ينگاه اقتصاد يتيحاکم
 کند. يم ين معضل خود تلقيتر داند، بلکه سانسور را مهم ينم يزيران اما خود را متعهد به چيا ينماي، سيدولت

راه  ح، نبود نقشۀيصح يبند تينبود اولوها،  يمش نما، نبود استمرار خطيرونق اقتصاد س ل نبود دغدغۀيدل به ،ها نيابر عالوه
مراجع و  يها، نبود همکار رساختينبودن زاي، مهيجناح يها ها و گفتمان استيمبنا قرارگرفتن س سو و کياز و سند جامع

نما يسبب شده است که اقتصاد س گريد يسواز نمايرونق اقتصاد س يبرا يکلّ ۀتر از همه فقدان اراد مرتبط و مهم ينهادها
 نرسد. يير به هدف رونق و شکوفاياخ ۀدر چهار ده

 

 ا تفکر؟یتفنن : ها لمیف يمحتوا
 يا لهئعنوان مس گذاران به استينماگران و سيان سيز همواره ميو چگونه ساخته شود( ن يزينکه چه چيها )ا لميف يمحتوا

ش و يانم ۀاز پروان يرغم برخوردار به يمتعدد يها لميگذشته ف ۀچهار ده يطبا چالش همراه بوده است.  مهم و غالباً
 اند.  ف شدهيو برداشت غلط مسئوالن، دچار توق يچون نگران يليدال استقبال مخاطبان، تنها به

 (،1373) ي(، آدم برف1370(، بدوک )1364کوچک ) بۀيچون باشو غر ييها لميف فيتوقگذشته  چهار دهۀ يط
از  يا نمونه ،ياسيشتر سيب يليدال هر کدام به (1392ها ) قصه ( و1392ز )ي(، رستاخ1385) ي، سنتور(1382مارمولک )

درآمده و ش يها متعاقباً به نما لمين فياز ا ياريران بوده است. طُرفه آنکه بسيا ينمايدات سيگذاران با تول استيس ۀمواجه
  1اند. ن قرار گرفتهيتحسمورد
ران پس از انقالب بوده است. يا ينمايگذاران س استيهمواره آرمان س« ياسالم يدرخور جمهور يها لميد فيتول»

شه در دستورکار يهم« دا کنديانقالب در آن تحقق پ ياهايها و رؤ آرمان»که « يو ملّ ي، اسالميرانيا» ينمايجاد سيا
 در بتواند باشد، غرب يها ارزش به اعتنا يب گذاران، استيس ريتعب به که يينمايس ران قرار داشته است.يا ينمايان سيمتول

 اش يينها و ييغا هدف که يينمايس باشد. داشته را خودمان فرهنگ يوبو رنگ و کند دايپ تحقق نيسرزم نيا
بعد از چهار ها بوده است.  لميف يد و محتوايدر تول گذاران استيس ئلۀن مسيتر ن نکته مهمينباشد و ا تماشاگر کردن سرگرم
 يژگيد وينما بايا سيمطرح است: آ ياساس يعنوان پرسش به ن پرسش همچنانيا ،رانيا ينمايس يرگذا استيدهه س
 باشد؟ يساز ا به دنبال فرهنگيت کند يرا در خود تقو يکنندگ سرگرم

                                                            
فيلم مارمولـک گفـتم کـه شـما بايـد       ۀبه آقايان علما هم دربارها بعد دربارۀ اين فيلم چنين گفتند:  فيلم مارمولک در مدت اکرانش موردتأييد رهبر انقالب قرار گرفت و سال. 1

فــيلم بــدوک نيــز کــه در زمــان نمايشــش توقيــف شــد، موردتأييــد رهبــر انقــالب بــود (. a/news/2965702www.iribnews.ir/f: )مســتند غيررســمي اســتقبال کنيــد
(/www.tasnimnews.com/fa/news/1392/02/01/44570.) 

http://www.iribnews.ir/fa/news/2965702
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 ينمايس گذاران، استيسط شعار مسلّدهد  يران نشان ميا نينو ينمايگذاران س استيس يينمايس يها استيل سيتحل
خود  فۀيت از آن را وظينما و حماينوع سن يط مناسب ظهور ايآمدن شرا فراهم نيبنابرا است، شه بودهيمتفکر و صاحب اند

لم يمخاطبان با ف ز مواجهۀيو ن یمرکز فرهنگنماها به يل سينماها و تبديت مطلوب سيريها مد هدف آناند.  دانسته يم

 بوده است. يام انسانيپ يحاو يفرهنگ

، پس از انقالبگذاران  استيشوند. به باور س ينما قائل نميدر س یسرگرم يبرا يگاهيجاهمان ابتدا  از بيترت نيبد

 «مردم قۀيسل و ذائقه ارتقاي» رو نيازاو تفنن.  يسرگرم يبرا يه صرفاً مرکزاست و نَ يک مرکز فرهنگينما يسالن س
 يتيهدا يها استيعنوان محور س به« يپسند مشکل و تيمطلوب» يسو به دادن مردم و سوق« يفرهنگ امور» به نسبت

 شود. ين مييتع ها آن
 ها، ش آنيش عوارض نماي، افزايخارج لميف واردات انحصار ،يخارج يها لميش فيت نمايممنوع دئو،يت ويممنوع

 يف برخينماها، توقيس يبند افت مجوز، درجهيقبل از در  لميف يغاتيتبل يهرگونه آگه ، منع درجيرانيا يها لميف يبند درجه
 يدگرگون»با هدف ، همه فرهنگ و هنر نخبگان حوزۀ يبرا هيکتاب و نشرنما و انتشار يها در س ها، حذف ستاره لميف

 شود. يانجام ممردم  يينمايس ذائقۀ يارتقاو « نمايمخاطبان س يفرهنگ ذائقۀ يجيتدر
 يبرا« يسرگرم» کاربردن واژۀ دهد به ينشان من يهمچنپس از انقالب  يها دولت يينمايس يها استيل سيتحل

« يسرگرم» يجاه ب« تيجذاب»ۀ شتر از واژياند ب د داشتهيرو تأک نيااز و ل بودهيسخت و ثق يينما، گويگذاران س استيس
  (.40: 1396 ان،يدري)ح «کند يباشد، سر همه را گرم ملم جذاب ياگر ف»ن استدالل که يبا ا ،استفاده کنند

را  يغ و رشد فرهنگيح کنند و هم تبليو تفر يجاد سرگرميهم ا»ها  لميآن است که فالبته نما يگذاران س استيل سدئايا
اند که انقالب  داشتهد يتأکهمواره است،  يک انقالب فرهنگينکه انقالب ما يها با اعتقاد به ا آن«. توأمان داشته باشند

 يست. اگر زمانين يلش، سرگرمن قصد اوّيبنابرا ،استفاده کند يمقاصد فرهنگ ياش برا يخواهد از ابزار فرهنگ يم يفرهنگ
 ها اصل زعم آن ست. بهين ينما سرگرمياند که اصل س ن باور بودهياند، بر ا نما وانمود کردهيس يکنندگ ز بر وجه سرگرمين

کودک و نوجوان،  يها لميدر ساخت ف يحت .(126: 1394 ،يبهشت)کننده هم باشد  د سرگرمياست که با« تفکر»همان 
نما را ابزار يها س آن کودکان و نوجوانان(. يه صرفاً سرگرماست )و نَ ين گروه سنيت ايم و تربيتعل گذاران استيس زۀيانگ

د بر وجه يکأها با ت آن را(. آن ۀه همنَ اند )و داشتهپن يمح يو تفر يسرگرم را نماياز س «يبخش»دانسته و تنها  يساز انسان
فرهنگ جامعه درنظر گرفته شود و محصول فرهنگ جامعه باشد  يرشدونمادان يد مينما باياند س نما معتقد بودهيس يفرهنگ

 (.24: 1388 ،ي)بهشت تمدد اعصاب کنند و خوش باشند و بروند يچند ساعت يند و برايايکه مردم ب يمثل شهربازه و نَ
 اند که در مقابل ت نشناختهيبه رسم« يسرگرم» ينما را برايس يطيپس از انقالب، در شرا ينمايگذاران س استيس

 يو وجه سرگرم  داشته استقبال کرده يشتريب« يسرگرم» ۀکه جنب ييها لميران، همواره از فيا ينمايمردم و مخاطبان س
نشان  1365فجر در بهمن  ۀاز تماشاگران جشنوار يدريحت داشته است. گزارش غالم يران اهمتماشاگ يلم برايف
بوده  کاران و مجردهايب يبرا يا پسند و مشغله جوان يا مردانه، رسانه« يحيتفر»ران همچنان ينما در ايدهد که س يم
با تعداد   گرفته قرار يترشياقبال بمورد يش عموميکه در نما ييها لميتعداد مخاطبان ف سۀيآنکه مقا  ست. ضمنا

نشان از تفاوت نگاه و  ،لم فجر(يف يها نما )در جشنوارهيگذاران س استيت سيحمامنتخب و مورد يها لميمخاطبان ف
 ها دارد.  ن سالينما در ايگذاران س استيخواست مخاطبان و س

گر يد يها لميهمواره از تعداد مخاطبان ف يش عموميگذاران، در نما استيس دۀيبرگز يها لميمخاطبان ف گريد ت عبار به
ن دهه آنچه يدهد در ا ينشان م« يشمس 70 ران در دهۀيا ينمايس ياسيس يشناس جامعه»پژوهش کمتر بوده است. 
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ها بوده است.  موجود در اين فيلم« سرگرمي»صرفاً وجه  ،ها تشويق کرده ران را به ديدن فيلميا ينمايمردم و مخاطبان س
عنوان محلي براي موعظه و ارشاد مردم تأکيد  گذاران سينما بر سينما به در اين دوره هرچه از سوي سياست ،واقعدر

 (.1383اند )اسدزاده،  توجه قرار دادهوجه سرگرمي و تفنن سينما را موردمردم بيشتر  در مقابل ،شده مي
« يد و سرگردانيترد»و « ورجا خوف»از نوع  يا توان مواجهه يرا م« يسرگرم» ۀنما با مقوليگذاران س استيس ۀمواجه

دانسته و  يفرهنگ ينما را امريخود همواره س يفکر نما در منظومۀيگذاران س تاسيتوان گفت س ين ميقي ف کرد. بهيتوص
آنان،  شۀيشود. در اند تفنن( شناخته و يسرگرم مرکز صرفاً هنَ )و يفرهنگ مرکز عنوان به نمايس يها اند سالن تالش کرده

 اوقات گذراندن باعث ها فقط زعم آن به تفنني بشود که مقولۀ يک نما ازيکه منجر به فراتررفتن س ييها استيوضع س
 افتخار بوده است.  ۀياي است، همواره ما عده سرگرمي و فراغت
نما از منظر يس ئلۀمس يريگينما را همواره در پيگذاران س استينما، سيهنر س« يوجه فرهنگ»ها بر  د دولتيتأک
ها از همان ابتدا با  قرار گرفته است. آن يوجه فرهنگ ۀيشه در ساينما هميس« يوجه سرگرم»تر کرده و  ، مصمميفرهنگ

، سينماي «ممکن است فرهنگي تنها در سينماي متفکر، انديشمند و هنرمندانه-هاي فکري تحقق آرمان»نکه ياعتقاد به ا
 .(1399 اند )اسدزاده، موم پنداشتهنازل سينما دانسته و اکتفا به آن را مذ ۀتفنن و تفرح را مرتب

فاخر و باارزش چندان  يها لميرا ممکن است فيز ،تفکر( به ظاهر در مقابل هم هستند-ن دو کارکرد )تفننيا
د دو ينما بايس يگذار استين باورند که در سيران بر ايلم در ايد فياندرکاران تول نظران و دست کننده نباشند. صاحب سرگرم

 يها لميد فيکننده سبب تول سرگرم يها لميرف به فتوجه صِ توأمان درنظر گرفته شود؛ يساز و فرهنگ يکارکرد سرگرم
ممکن است مخاطب عام را  يساز به فرهنگ يعدبُ گر نگاه تکيد يسوشود. از يمخاطب م ۀه و باعث کاهش ذائقيما کم

و  يد هر دو کارکرد سرگرميبا يگذار استين در سيند. بنابرايب ببيصنعت آس ۀمثاب نما بهينما بازدارد و سياز رفتن به س
 .(119: 1398 )زادسر، رديتوجه قرار گمحتوا مورد

 د،يتول در «يدولت نظارت و مشارکت» موضوع دهد يم نشان انقالب از پس يها دولت يينمايس يها استيس يبررس
 يو سازندگ (نژاد ياحمد) عدالت ،(يموسو نيرحسيم) جنگ يها دولت در بيترت به ،يينمايس يها لميف يمحتوا و عرضه

 (.290: 1399 ،ي)سربند د را داشته استين تمرکز و تأکيشتري( بي( و اعتدال )روحاني، اصالحات )خاتم(يرفسنجان يهاشم)
 

 عیتوز
نماها، يشده در س ساخته يها لميش فياست. نما آنع يتوز لم،يد فينما پس از توليصنعت س در چرخۀن مرحله يتر ممه
 ران است.يا ينمايع محصول سيمصداق توز ،لميبازار ف ها و ، جشنوارهيش خانگينما ن، شبکۀويزيتلو
 

 ها و تعداد آن نماهایس
 است.بوده باب  355 ،1398کشور در سال  ينماهايتعداد س ،طبق آمار
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 1398تا سال فعال کشور  ينماهایتعداد س( 2) شکل شمارۀ

 رشد و انقالب ازت پس يجمع يدرصد127به رشد  دارد. باتوجهن يت مطلوبيت وضعينماها نسبت به جمعيتعداد س
گر يبا د آن که سنجش ين است؛ رقمييار پايبس يجهان استاندارد باسه ين نسبت در مقايا ،نمايساخت س يدرصد44 يمنف

 دهد.  يکشورها عمق فاجعه را بهتر نشان م
ژه تهران يو هبزرگ ب ين مشکل در شهرهايا يتا حدّ ،يينمايس بزرگ سير با ساخت چند پردياگرچه در چند سال اخ

 يفرهنگ کننده است، نبود عدالت نماها نگرانيکشور به تعداد س ت کلّيبودن نسبت جمع نييش از پايکمتر شده، اما آنچه ب
 يکي، يصندل 43.201نما و يسالن س 190استان تهران با داشتن  1397در سال که  يطور هب ؛هاست ن سالنيع هميدر توز

 کلّدرصد 48تهران با داشتن  ن ساليدر ا نما فراهم کرده است.يعموم مردم به س يها را برا ين دسترسياز بهتر
استان تمرکز  10نما در يس مخاطب کلّدرصد 88 ،مجموع ن سهم را از آن خود کرده است. دريشتريمخاطبان کشور، ب

 از. در سبد خانوار و ... اشاره کرد يفرهنگ  ۀنيزان هزينما، ميس يها رابر سالنع نابيتوان به توز يل آن مياند که از دال افتهي
هستند )  نمايس يدارا شهر 150 فقط ،شهر 1.197 و از نمايس يدارا نتاـشهرس 141 فقط ،شهرستان در کشور 429

 .نما ندارند(يشهر کشور س 1.047
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 ک استانینما به تفکیمخاطبان س( 3) شکل شمارۀ

نفر  10.000 هر يکه به ازا يجهان ياستانداردها )برخالف نما وجود دارديسک يهزار نفر  250 هر يبه ازا رانيادر 
، ي، مالزياز کشورها مانند کره جنوب يدر برخ يينمايس يها ر تعداد سالنيکه در چند سال اخيدرحال ،(نما استيک سي

 .ران شده استيشتر از ايامارات ب
ازدهم و دوازدهم(، ي يها ژه در دولتيو هر )بياخ يها سال ينکه طيموجود ا يها خصوص سالن توجه در قابل اما نکتۀ

 اند.  ز شدهيتال تجهيجيش ديستم نمايکشور به س يها سالن ۀيکل
 

 از است؟یموردن نمایچه تعداد سالن س

نده(، يدو سال آ يکي ينما )طيسالن س 500به  يبه فرض دسترس ،رانيا ينماهاياطلس س يش پژوهشيبه استناد آما
 700.000ود حد با يگرد يسينما سالن 3500 به زنيا کم نده دستيدر ده سال آ ارد،ستاندا يطاشر قلاحد به نسيدر يبرا

  (.161: 1398 نژاد، ي)جعفر است يصندل
ت استان تعداد يمحروم نما و درجۀيزان استقبال از سي، مکشور هر استان يت اقتصاديبه ظرف باتوجه ن پژوهشياطبق 

 .(2)جدول  از استيننما مورديسالن س 3.936

 استان کشور 31از در ینمورد ينماهایتعداد س( 2) شمارۀ جدول

 استان ردیف

تعداد 

سالن 

 موردنیاز

تعداد سالن 

 موجود

تعداد 

کمبود 

 سالن

امتیاز 

ظرفیت 

 اقتصادي

امتیاز 

استقبال 

 از سینما

امتیاز درجة 

 محرومیت

جمع 

 امتیاز

 16 2 6 8 175 20 195 شرقيذربايجان آ 1

 14 4 4 6 150 8 158 آذربايجان غربي 2

 13 5 2 6 60 4 64 اردبيل 3

 20 0 10 10 224 30 254 اصفهان 4
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 20 2 10 8 121 15 136 البرز 5

 13 10 1 2 28 1 29 ايالم 6

 19 7 7 5 49 9 58 بوشهر 7

 20 0 10 10 448 176 624 تهران 8

9 
چهارمحال و 

 بختياري
47 3 44 3 4 10 17 

 16 9 3 4 30 7 37 خراسان جنوبي 10

 20 0 10 10 279 42 321 خراسان رضوي 11

 16 9 4 3 35 7 42 خراسان شمالي 12

 18 6 5 7 217 18 325 خوزستان 13

 19 5 7 7 51 1 52 زنجان 14

 12 6 1 5 26 10 36 سمنان 15

16 
سيستان و 
 بلوچستان

138 3 135 5 5 10 20 

 20 0 10 10 211 29 240 فارس 17

 19 4 7 8 59 5 64 قزوين 18

 19 6 7 6 58 6 64 قم 19

 18 8 5 5 72 8 80 کردستان 20

 17 5 4 8 144 13 157 کرمان 21

 20 9 7 4 93 4 97 کرمانشاه 22

23 
کهکيلويه و 

 بويراحمد
35 3 32 2 1 10 13 

 17 6 5 6 84 9 93 گلستان 24

 18 6 5 7 115 11 126 گيالن 25

 15 10 2 3 82 6 88 لرستان 26

 18 5 5 8 148 16 164 مازندران 27

 19 6 6 7 64 8 72 مرکزي 28

 20 7 6 7 84 4 88 هرمزگان 29

 19 6 7 6 75 11 86 همدان 30

 17 7 5 5 43 13 56 يزد 31

 به توضيحات پيوست مراجعه شود. 3436 500 3936 جمع

 هاي فرهنگي درنظرگرفته شده است.( هاي موجود با احتساب مجتمع )تعداد سالن

 

 (نمایمخاطبان سمصرف )
 کاهشآمارها از نما هستند. يع و اکران( مخاطبان و تماشاگران سيران )پس از توزيا ينمايد سيتول ۀريدر زنج يبعد ۀحلق

 ت دارد. يحکا (رفتند ينما ميبه س 60 ۀکه در ده ينسبت به تعداد تماشاگران)ر ياخ يها ران در ساليا ينمايمخاطبان س
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 1361-96 يها نما در سالیتعداد تماشاگران س( 4) شکل شمارۀ

 1399 ،يسربندمنبع: 

نماروها کاهش يتعداد س 70 در دهۀ اند. اما را داشتهزان ين ميشتريب رانيا ينمايتماشاگران س، 60 ۀده دوم مۀيندر 
 ون نفر(. يليه من تعداد تماشاگر را تجربه است )حدود ده و نُيکمترران يا ينمايس 1392و  1389 يها . سالاند دا کردهيپ

 به مردمدرصد 81.1 ،1396خانوار در سال  يرفتار فرهنگ از يريآمارگ جينتا و براساس رانيا آمار مرکز استناد به
بار به  0.33، 1398در سال  يرانيبانگر آن است که هر اي 1398ران در سال يا ينمايس يآمار ۀسالناماند.  نرفته نمايس
درصد 77.7 دادز نشان ي( ن1398) رانيدر ا يفرهنگ يمصرف کاالها يش ملّيمايموج سوم پج ينتانما رفته است. يس
 .روند ينما نميس ان اصالًيرانيا

 نمایتعداد رفتن به س (3) شمارۀ جدول

 درصد خاص درصد کلّ تعداد 

 رفتن به سینما
 0/0 3/22 3474 بلي

 0/0 7/77 12132 خير

 0/0 0/100 15606 جمع

میزان رفتن به 

 سینما

 0/27 0/6 938 يک بار

 9/27 2/6 970 دو بار

 1/45 0/10 1566 بيشتر از دو بار

 0/100 3/22 3474 جمع

 1399ان، يرانيا يفرهنگ يمصرف کاالها يش ملّيماي، موج سوم پيوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم منبع:

نماها زده و ين ضربه را به سيشتريبز ينماها نيس يليکرونا و تعط يماريب يريگ ( همه1399و  1398ر )يسال اخ دو يط
 يونيليم 14شاهد کاهش  1399ران در سال يا ينمايکه س يا گونه هباست؛  هنما افزوديشتر مخاطبان سيبر کاهش هرچه ب

 بوده نفر ونيليم 26 بر بالغ 1398نما در سال يس مخاطبان مجموع ،يينمايس سازمان اعالم بر بنا .بوده استمخاطب 
  .هزار نفر بوده است 300ران حدود يا ينمايتعداد مخاطبان س (وريشهر )تا 1399در سال که  يدرحال ،است

 

 

 



 17| سینما

 

 ست؟یک ،رود ینما میکه به س یمخاطباما 
طورمرتب  ههستند که ب ينما کسانيان مخاطبان سيدر م رند؛يگ يماز اقشار جامعه را دربر يا ف گستردهينما طيمخاطبان س

هستند که  يحال کسان نيعدر يول ،شوندينما محسوب ميس يان دائميمشتر کنند و جزءيوآمد مط رفتين محيبه ا
از  ياريران بسيامروز ا ينمايدهد س يکنند. آمارها نشان مينما مراجعه ميبار به س کيچند سال  يندرت و گاه به

 خود را از دست داده است. ۀمخاطبان بالقو
بازار » ۀيبراساس نظر .آورد يم يرو ياميپ اي رسانه محتوا، به داوطلبانه شود که يگفته م يامروزه مخاطب به کس

 از گيرد مي تصميم خود که گراست هدف و فعال اي کننده مصرف ست؛ بلکهيمنفعل ن موجودي، ي، مخاطب امروز«اميپ
 ينما، کاريانتخاب س يب تماشاگران برايترغرو  نيکند. ازا استفاده اي شيوه چه با و مقدار چه پيام، محتواي بخش کدام

از  منشأ گوناگون دارد:مخاطب البته  يازهايمخاطب است؛ ن يازهاياز ن ياريکردن بس ار دشوار و مستلزم برآوردهيبس
کردن  تا برطرف يح و سرگرميتفر اوقات فراغت و پُرکردن، يردن دانش و آگاهو باالبُ ياطالعات يازهاين برآوردن

 ره.يو غ ياجتماع يازهاين
قات، ين تحقيانجام شده است. هدف ا يمختلف يها شيمايها و پ تاکنون پژوهش ،انيرانيا ينمارويخصوص س در
را در  يو اجتماع ي، اقتصاديطيعوامل محقات ين تحقيشتر ايبنمارفتن مخاطبان بوده است. يعوامل اثرگذار در س يبررس
عالوه  ،رانيا ينمايس يشناس کنند در مخاطب يد ميپژوهشگران تأکاند.  نما مؤثر دانستهيب مخاطبان به رفتن به سيترغ

 :ديز سنجيرا نر يبه شرح ز يگريدل يو دالد عوامل يت، بايسن، درآمد و جنس چون ييرهايبر سنجش متغ
 ست؟ينما چيل انتخاب سيدال .1

 نما،يلم و سيعالقه به ف ،يگذران وقت ح،يتفر ست؟ينما چيرفتن به س يب مخاطبان براين عامل ترغيتر مهم) 
 روزمره؟( يها دورشدن از تنشد يا يکسب اطالعات جد، يجمع جانات دستهيشرکت در ه

 لم کدامند؟يرگذار بر انتخاب فيثأعوامل ت .2

شکستن خط  ت روزمره،يبودن با واقع منطبقلم، يغات فيتبل گر مشهور، شناخت کارگردان،يباز لم،ي)ژانر ف 
 ؟(يينمايس يها سيلم در پرديش فينما در داستان و ينوآور ت،يمت بليق قرمزها،

 ست؟يچ عالقهمورد يينمايس گونۀ .3

 ست؟يچ همراهان(نمارفتن )براساس يس يالگو .4

 شود؟ يدا ميپ يآگاه اکران درحال يها لميفه از چگون .5

 چگونه است؟ نمارفتنيتناوب س .6
تر(  نيين پايژه در سنيو هدهد مخاطبان )ب يران نشان ميا ينمايمخاطبان س ۀشده دربار انجام يها پژوهش يج برخينتا

عنوان  نما بهيز استفاده از سينما و نيلم و سيعالقه به فکند. با باالرفتن سن، يانتخاب م «حيتفر» ينما را برايشتر سيب
  کند.يم يها بازلميدر انتخاب ف يشتريد، نقش بيشناخت و کسب اطالعات جد يبرا يراه



 هاي سیاستی دربارۀ مسائل فرهنگی و هنري توصیه  | 18

 

 
 مخاطبان ينما از سویانتخاب س لی( دال5) شکل شمارۀ

 1398آباد،  نصرت يمنبع: شاه

 

 ينمارویعوامل مؤثر س( 6) شکل شمارۀ
 1398، آباد نصرت يمنبع: شاه
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گر يلم، نوآوربودن آن، داشتن بازيف ۀدهد که نوع گون ين نشان ميران همچنيا ينمايس يشناس مخاطب يها پژوهش
قات ين تحقيج ايآنچه از نتا رگذار است.ينما تأثيلم در سيف يعبور از تابوها، در اقبال مخاطبان به تماشا و معروف

 يلم از عوامليداشتن ف مثال ستاره عنوان کند. بهيم يدر انتخاب مخاطبان باز ياديلم نقش زينکه خود فيا ،مشخص است
 عالقۀ، ژانر/گونۀ مورد(1398آباد ) نصرت يبراساس پژوهش شاه شود. يلم مياست که باعث اعتماد و اقبال مخاطبان به ف

مصرف » يش ملّيمايمردم به استناد موج سوم پ ۀعالقمورد يها لمياست. اگرچه ف يژانر کمد ،رانيا ينمايمخاطبان س
توان  ين وصف ميا با 1،ت دوم( استي)اولو يل( و اجتماعت اوّي)اولو يخانوادگ يها لمي، ف«رانيدر ا يفرهنگ يکاالها

گر و يد يهالم در گونهيل فقدان فيدل به يول ،هاست لمياز ف يگريآزمودن انواع د ۀتشن يرانيگفت هرچند مخاطب ا
 ها ندارد. ز از آنين ير درستيتصو شناخت، عمالً عدم

عنوان  ا بهنميح و سپس عالقه به سيتفرنمارفتن، يس يبراران يا ينمايمخاطب در سل ت اوّيها، اولو به استناد پژوهش
 نما،يرفتن به س يشدن برا ل همراهين تمايشتريب رگذار بر انتخاب اوست.يثأن عامل تيتر لم مهميژانر ف ک هنر است.ي

غات است و ين تبليتر ان مهميدوستان و آشنا ۀيصچهره و تو به غات چهرهيهمچنان تبلابتدا دوستان و سپس خانواده است. 
ن مخاطبان يز در بينمارفتن نين تناوب سيشتريحال ب نيدرع لم را همراه دارد.يک فيانتخاب  ينان مخاطبان براياطم

 .بار است کيران سه ماه يا ينمايس

 
 رانیا ينمایمخاطبان س موردعالقة يژانرها( 7) شکل شمارۀ

 1398آباد،  نصرت ي: شاهمنبع

 :ان کردين شرح بيتوان به ا يمرا  ينمارويعوامل س ،يطورکلّ هب
 ينمارويس يجانب يها نهيهز ت ويمت بلي: درآمد، قيعوامل اقتصاد 
 ت مسکنيوضع و ين، طبقات درآمدين، سواد والدي: شغل والديعوامل اجتماع 
 يآموزش فرهنگ الت ويتحصغات، يها، اعتقادات، عادات، تبل : رسانه، اوقات فراغت، ارزشيعوامل فرهنگ 

                                                            
 پرسشنامه درج نشده بود.ديگر گونۀ کمدي در  عبارت . در پرسشنامۀ موج سوم مصرف کاالهاي فرهنگي در ايران، در بخش سينما، گونۀ کمدي پرسش نشده بود! به1
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 نماينوع س نما در محله ويوجود س نما،يس يافتگي توسعه: يطيعوامل مح 
  زان عرضه، يها، م نما، جشنوارهين سيگزيجا ياکران، کاالها يبند نما: زمانيدر نظام س يا نهيزمعوامل

 لميف ت يفيک و يزيو مم سانسور
 :دانستها مؤثر  آن ينمارويزان سيدر مز اضافه کرد و آن را يرا نمخاطبان  يو جمع يفرد يازهاينتوان  ين عوامل ميبه ا

 و شناخت ياز به آگاهيو ن ييجو و مشکالت، لذت ي، فرار از روزمرگيا : عالئق حرفهيفرد يازهاين 
 يي)موسا يفرهنگ تجربۀ دن ويد لميف يمعه، تجربۀ جمعگران، شناخت جايت ارتباط با دي: تقويجمع يازهاين 

 (.218: 1399 و همکاران،

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 نمارفتنیس ( عوامل مؤثر بر8شکل شمارۀ )
 1398فردا،  اد توسعۀي: بنمنبع

نما ير سو کامل د يدرست به شيازهايچون ن ، مخاطبانيرانيا ينمارويخصوص س شده در انجام يها پژوهشبه استناد 
 کنش يک ايبر انيرا يسينما از مخاطب (.32: 1393، ينيحس ا و شاهيکند )ک ياز آن نم ياديز شود، استفادۀ يبرآورده نم

 يول ،اردند فيلم عنو اـب دهستفاا انميزرابطۀ  بر اللتد مرا ينا .ميکند دهستفاا انيگرد با طتباار و همدلي يعني جتماعيا
 ،ستدي اگرافر تلذ يک نهمچنا يعني ؛هدد  مي کلـش سينما که دارد ديگرافر در شرکت به عالقه بر اللتد نهمچنا

  .ييامحتو هنَ
 يهازنيا فعر رمنظو به انيرا يسينما ازدهد مخاطبان  يان نشان ميرانيا ينمارويس مورد شده در قات انجاميج تحقينتا

 انزـمي به (نمايش سالن در جمعي تهيجانا در شرکت ان ويگرد با طتباار ،تقويت و همدلي ديجاا شامل) خود جتماعيا
برد و در  مي هبهر ييمحتوا يها دهتفاـسا ايبر پاييني حدّ درران يا ينماياز س مخاطبکند.  مي دهستفاا ديازي ـخيل و داـيز

 فيلم نيدد ثرا بر که ستا انيگرد تعامل با به فمعطو هن استفاديا دارد. ينماـس از ديرـگافر دۀتفاـسا هـب يشارـگ اديز حدّ
  ش.ينماالن ـس در رضوـح ماـهنگ تاـهيجان يـجمع ـۀتجرب و فيلم نمواپيروگوهاي  ا و گفته بحث يـيعن د؛يآ يـمدوـجو به

منظور  نماها بهيکردن س مناسب، چندسالنه يده سير و سرويت صدا، تصويفيمنظور باالبردن ک هنماها بيس يبازساز
دات يروز جهان و رقابت با تول يها لميدولت در اکران ف يت جديو حما يگذار هينما، سرمايک سيها در  لميتنوع اکران ف
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ت ينماها، بهبود وضعيشتر مخاطب و رونق سيدات داخل، تنوع در اکران و جذب بيت توليفيش کيمنظور افزا به يداخل
 يينماي، توجه به تنوع و تعدد مضمون محصوالت سيغاتيد تبليجد يها وهيها و آزمودن ش لميف يرسان غات و اطالعيتبل
ب يازجمله عوامل ترغ تواند يم کودک و نوجوان ينمايس يق و انتظارات گوناگون و اعتاليبه سال ييپاسخگو يبرا

 .نما باشديم در سليدن فيبه د يرانياگر اتماش

ط ي، شرايزيها، وجود سانسور و مم لميت در فيدور از واقع يها تيم شخصيشده، ترس قات انجاميبه استناد تحق
ران شناخته يا ينمايز مخاطب از سياز عوامل گر ،ها لميف يت و نبود تنوع در محتوايمت بليها، باالبودن ق نامناسب سالن

 .(1398فردا،  عۀاد توسي)بن شوند يم

 

 یو خارج یداخل يها جشنواره
ن يتر مهملم فجر يحاضر جشنوارۀ ف ت. درحالهاس لميع و اکران فياز توز يمصداق ،ها ها در جشنواره لميش فيارائه و نما
 آن برگزار شده است.  ه دورۀونُ يبرپا و تاکنون س 1361کشور است که از سال  يينمايجشنواره س

 

 لم فجریف جشنوارۀ
 ،«جوان يروهاين قيتشو و تيحما» ،«رانيا ينمايس مسائل طرح» هدف با سيسأت يابتدا همان از فجر لميف جشنوارۀ

 «ديتول قيطر از جامعه موردقبول يفرهنگ يها ارزش انيب» و «يساز لميف و نمايس امر به کشور مسئوالن توجه جلب»
 نيا و شد دنبال زين جشنواره در ،شد يم دنبال کشور يساز لميف انيجر در که ياهداف و ها آرمان همان درواقع .شد برگزار

 در يساز لميف انيجر يها ستون از يکي و رانيا يينمايس سالۀ کي تيفعال ۀکارنام ارائۀ يبرا يفرصت مثابۀ به جشنواره
 .ديگرد يتلق کشور
 کرده اعالم لميف جشنوارۀ قيطر از را خود يها استيس و ها برنامه رانيا ينمايس گذاران استيس ،يمتماد يها سال در

در ران يا ينمايگذاران س استيس .اند کرده يتلق رانيا ينمايس تيفعال سال کي ۀکارنام يبررس يبرا يمحمل را جشنواره و
از همان اوان نظر دولت را شکل دهند. مورد ينماياند تا س لم فجر تالش کردهيف ق جشنوارۀير، از طريچهار دهۀ اخ

اسالمي حراست از هويت انقالب »و  «ثر از جريان فرهنگي انقالبأي متناسب با فرهنگ اسالمي و متايجاد سينماي ملّ»
هاي  يکي از کارآمدترين اهرمعنوان  بهاين جشنواره و شده فيلم فجر اعالم  ۀاز اهداف برگزاري جشنوار« هاي آن و آرمان

 يرا برا اهميتينقش و  توان چنين اخير نمي يها هرچند در سال شد.  گرفتهدرنظرسينماي ايران پس از انقالب  هدایت

 جشنواره متصور بود.
هاي  سازان برتر، سرمشق با گزينش فيلم ن بوده کهيا لم فجريف ۀجشنواردر هر دوره  سينماگذاران  سياستتالش 

سازي در  جريان فيلم کنند وترسيم  (سازان و هم براي مخاطبان سينما و مردم هم براي فيلم)مطلوب سينماي آرماني را 
 يها يگذار استيانگر سيفجر، نما جشنوارۀ ۀهر دور« لمين فيبهتر»نشده،  اعالم ياستيدهند. در سرا جهت  کشور

ان و ياز منظر متولشده است. درواقع  يتلق مطلوب ينمایسموردنظر آنان در  يو الگو يينمايمسئوالن س

و  يريگ دولت در شکل برنامۀ يها از بخش ياريآن بس ۀواسط بوده تا به يلم فجر فرصتيف جشنوارۀنما يگذاران س استيس
 شود.  يبند ا در آن جمعينما مطرح يتداوم س
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اي از  نشانه، تنها «لمین فیبهتر» يو در بخش معرف ها در تمامي دوره زيلم فجر نيف ۀت داوران جشنوارئآراي هي

تأييد قرار بگيرد و حمايت وعي از سينماست که قرار است موردن ۀگذاران سينماي ايران دربار اعالم نظر غيررسمي سياست
 ينمايبلغ سمُ تعلق گرفته که بيشتر ييها لميه فلم فجر بيف هر دورۀ جشنوارۀ« بهترين فيلم»ان گر عنويد عبارت به .شود
لم فجر در هر دوره، به ميزان يف منتخب جشنوارۀ يها هاي تأکيدشده در فيلم نظر دولت بوده است. درواقع ارزشمورد

ايدهاي سينما مطرح شده، همخواني دارد. انتخاب عنوان بايدها و نب گذاران همان دوره به زيادي با آنچه از سوي سياست
گذاران سينمايي در  هاي محتوايي سياست گيري دهندۀ جهت سو نشان يک، از«لمين فيبهتر»عنوان  ها به اين فيلم
هاي سينمايي بر توليدات سينماي ايران است.  گذاري دهندۀ تأثير سياست ديگر نشان و ازسوي هاي فيلم فجر جشنواره

که مالحظات  اند شدهاي انتخاب  گونه هبر، ياخ ۀادوار آن در چهار ده يز در تماميلم فجر نيف شنوارۀداوران ج
 .گذاران فرهنگي و متوليان سينماي کشور را مدنظر داشته باشند سياست

 محسوب يملّ مهم ۀيسرما کي ک به چهار دهه در کشور برگزار شود،يث که توانسته نزديح نيا از فجر لميف جشنوارۀ
که باعث شده نوسان و  است جشنواره «تيهو»در  يفقدان مرزبند، آن يحاضر معضل اساس درحالاما  شود. يم

عد ر از بُياخ يها لم فجر در ساليف ۀجشنوار نظران زعم صاحب  بهدر نگاه به اهداف جشنواره وجود داشته باشد.  يفيبالتکل
 يک معضل جديجشنواره  يبرائله ن مسيتر شده است که ا کينزد ياسيعد سخود دور شده و به بُ يو فرهنگ يهنر

 فجر لميف جشنوارۀ يها لميف يابيارزش يارهايمع و ها شاخصها تالش شده  ن ساليرو در ا نيااز .شود يمحسوب م
 لميف جشنوارۀ مندترشدن تيهو به جشنواره، مقررات و نيقوان به دنيبخش صراحت بر عالوه ن شود تايو تدو ييشناسا
 1.کند کمک زين آن يجزئ و يکلّ اهداف شتريب شدن مشخص و فجر

 نامۀ نييآ اي نامه استيس کي از هنوز ايران است، در ساالنه يفرهنگ خدادرُ نيتر بزرگ که فجر لميف جشنوارۀن يهمچن
در  يداور يارهايمعبه استناد پژوهش خجسته و همکارانش،  .ستين برخوردار نشود، يساختار تحول دچار که باثبات

نحوۀ  ،يينمايو معاونت س ريدب يها يگذار استيو اهداف جشنواره، س کردهايچون رو يعوامل بسته به لم فجريف ۀجشنوار
 در يداور يارهايمعآنکه   (. ضمن110: 1399است )انتخاب داوران  نديفرآ ريتر از همه مس به جشنواره و مهم ها لميورود ف

انباشت تجارب  ،يزمانۀ برگزار يوهوا حال راتيجشنواره، تأث يرقابت تيهمچون ماه يا نهيزم طياز شرا ن جشنوارهيا
اما ؛ رديپذ يم ريتأث يو هنر ياسيزمان مالحظات س هم يريگيقبل و پ يها جشنواره در دوره ياز برگزار يناش يخيتار

ه ب)توجه صرف به محتوا و موضوع آثار  ،يينمايبه صنوف س يداور مراحل ۀيکل يواگذار ،يزدگ استيچون س يعوامل
مند جشنواره  ابطهض يبا داور (ها  آن بيو ترک ييو محتوا يتخصص ،يهنر يها يژگيبر و يتر مبتن جامع کرديرو يجا

 يجشنواره برا جيمورد وثوق نبودن نتادهد  ين پژوهش هشدار ميا خواهد کرد. دايو با آن تداخل پ ستيسازگار ن
و  يهنر ،يفرهنگ يها يبر استراتژ يفرد يها غلبۀ اراده اي تيحاکم يآن برا تيو مطلوب رشيمقابل پذدر و  نماگرانيس

 ار جشنواره خواهد بود.يبدون مع يداور يامدهايپ يا رسانه
 

 یخارج يها حضور در جشنواره
 :اند داشته يخارج يها در جشنواره يرانيا يها لميحضور ف ۀدربار دگاه متضاديران همواره دو ديا ينمايگذاران س استيس

                                                            
 اجرا ارتباطات و هنر فرهنگ، پژوهشگاه در «فجر فيلم المللي بين جشنوارۀ در جايزه اهداي براي ارزشيابي معيارهاي و ها شاخص بندي رتبه و شناسايي» پژوهشي . طرح1

 که توليد کليدي عوامل منظر از و سيمرغ سوداي بخش در فجر فيلم المللي بين جشنوارۀ در جايزه اهداي ارزشيابي معيارهاي و ها شاخص طرح، اين شده است. براساس
 شده است. تدوين جشنواره اين در سينمايي هاي فيلم ارزيابي کيفيت ارتقاي هدف با دارد، وجود اجماع و توافق آن بر سينماگران ميان در
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 يرانيلم ايصدور فاعالم کرده و نما يس دولت در عرصۀ ياصل يها از برنامه يکيرا  يمللال نيکه حضور ب يگروه .1
ن گروه از ياند. ا کرده يران تلقيا ينمايک سياز اهداف استراتژ يکيعنوان  را به يجهان يبه بازارها

شوند، حضور  يم يا مهم تلقيل در دنيهردل به ها زعم آن که به ياند در محافل کرده يگذاران همواره سع استيس
از  يعنوان بخش ران بهيا ينمايسها  به اعتقاد آن ن محافل کنند. يق به حضور در ايز تشويسازان را ن لميابند و في
 يبرا يخارج يها جشنوارهتواند از فرصت شرکت در  يم يعموم يپلماسيو در چارچوب د يفرهنگ يپلماسيد

 استفاده کند. ير بر افکار عموميتأث و ها ن ملتيت ارتباط بيتقو
« ينشيدار و گز جهت» را يرانيا يها لميز به فيجوا يو اعطا ياسيس يرا ابزار يخارج يها جشنواره که يگروه .2

  ت و شرافت کشور را نشانهيثيها تاراج ح زعم آن کنند که به يها قلمداد م لميف« يينما اهيس» برخاسته ازو 
 يوياستکبار در چارچوب سنار ۀابزار جبه يخارج يها گذاران، جشنواره استين گروه از سياند. به باور ا رفته

، يسم فرهنگيبراليدهند که هرگونه مقهورشدن در برابر گفتمان ل ياست و هشدار م ياسالم يجمهور يفروپاش
هنرمندان  وسيلۀ بهآن  يآسمان يها انقالب و آموزه يسنگ با فحوا هم يو هنر يذوق يها نشيراه را بر آفر

  1دردآشنا خواهد بست.
 يها ها در جشنواره ش آنيز نمايو ن يانتقاد يها لميساخت ف ۀد اجازين باورند که بايل اما بر اگذاران گروه اوّ استيس
و مخدوش مطرح  يمان منف ين اسالميچهرۀ سرزمم تا ينقاط ضعف را بپوشان يستيم بايکن نکه فکريرا ايز ،را داد يخارج

توان مطرح و منتقل  يمرفه و مجلل نم يرا در فضا يم انسانياز مفاه ياريبس»ها معتقدند که  ست. آنينشود، درست ن
ها به  زشتواند در صدور انقالب و ار يز ميها ن لمين فيش اين نظرند که نمايگذاران بر ا استين گروه از سيا«. کرد

بر  يو مبتن يانسان يها لمياز ف يا نهيگنج ي، دارارانيا ينمايصنعت فعال سها معتقدند  د. آنموفق باش يمخاطبان خارج
و مهربان از اسالم و  يواقع يا تواند چهره يگر ميد يها ملت يها از سو آن ياست که تماشا ياسالم يمکارم اخالق

 .ا عرضه کنديمسلمان به دن
 ينمايس در رانيا ۀبرند يها برگ از يکي کودک ينماي، سيجهان ۀران در عرصيا ينمايخصوص حضور س اما در

 يا عرصه کودک ينماي. سن بود(يچن پس از انقالب ينمايس يحضور جهان يکه از ابتدا گونه باشد )همان تواند يم جهان
 .دارد وجود مختلف يکشورها نيب عرصه نيا در يشتريب اشتراکات و کند دايپ را اش يجهان مخاطب تواند يم که است

 یاستیس يها هیتوص

سناد اَ يمبنا قت بريران، در حقيا ينمايس يسند ملّ است. رانيا ينمايس يب سند ملّيتصون نوشتار، يشنهاد اين پيتر مهم
مشخص شده  يف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميران که در آن وظايا ياسالم يجمهور يشامل قانون اساس يباالدست

 يجمهور ۀسال 5 ۀتوسع يها و اسناد برنامه يانقالب فرهنگ يعال يف شوراي، وظايفرهنگ يها استياست، اصول و س
د يبه تول ن سنديدر ا. م شده استيه و تنظيته يانقالب فرهنگ يعال يشورا يون هنر و معماريسيکمدر  رانيا ياسالم

                                                            
هاي يک  روزي نمايش سيه» ۀبهاناز سوي وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسالمي به  1372( از جشنوارۀ فيلم کن در سال 1371)کيانوش عياري، « ها آباداني». برگرداندن فيلم 1

 هاي خارجي است. گذاران در مواجهه با جشنواره سياستاي از اقدام اين گروه از  از سوي وزير ارشاد دولت دهم، نمونه 1391يا تحريم اسکار در سال « آباداني ۀزد جنگ
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مردم،  يعنينما يس يسند ملّ يژه رکن اساسيو هو ب ينظام نظارت يروز، کارآمد يها يورآ ، فنيعموم يها محتوا، مشارکت
 پرداخته شده است. صنوف و دولت 

 يب شوراياما تاکنون به تصو ،شده يبررس يجمهور استير کياستراتژ يها يبررس مرکز در 1393 ريت 31ن سند يا
 عنوان به که است «رانيا ينمايس يراهبردها حيتشر و نييتب» دنبال به سند نيا. ده استينرس يانقالب فرهنگ يعال
 و دانش ديتول ران،يا ينمايس از تيحما يبرا يساز تيظرف راهبردها، يبررس. شود شناخته «بخش معرفت يينمايس»
 با يانسان اتيادب بر يمبتن لميف ديتول و تيحما ران،يا ياسالم يجمهور نظام و اسالم يها ارزش بر يمبتن اتيادب

 ،يانسان يروين آموزش نيهمچن. شده است اعالم سند نيا اهداف گريد از رانيا ياسالم نظام يها چارچوب درنظرگرفتن
 ياندازها چشم گريد از ،نمايس از تيحما يبرا ينيد ينهادها در زهيانگ جاديا و نمايس در يا حرفه اخالق يارتقا و اصالح

 .است شده نييتع يينمايس سند نيا
 ين سند مشخص شده است، حتيدر از ين يهنر ۀما تا حوزيسنما از صداويان سيمختلف مرتبط با جر يها نهادنقش 

 ده شده است. يد رانيا ينمايو فعاالن س يينمايانت از صنوف سيز در صين يانتظام يروين و هيئقضا ۀف قويوظا
ت ين مبحث امنيش است. همچنينما د، عرضه وين سند به آن توجه شده است، بحث توليکه در ا يگريل دئمسا

ران در منطقه و جهان و يا ينمايصنعت س ي، رشد و بالندگيا ، گسترش اخالق حرفهيي، ممانعت از انحصارگرايشغل
و  يگذار داخل هيق سرمايمنظور تشو ران بهيا ينمايدر صنعت س يگذار هي، صندوق ضمانت سرمايالملل نيب يها يهمکار
ن بخش وزارت آموزش و يران )در ايا ينمايصنعت س يآموزش يها وهيدر ش يمشترک بازنگر ۀتيکمجاد ي، ايخارج

ن سند يز در ايو آماده کنند( نم يکشور را تنظ ينمايس يآموزش ۀنام د بتوانند نظاميقات بايپرورش و وزارت علوم و تحق
ن سند موارد مختلف يا. شود يم يبررس يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالموسيلۀ  ن بهات آيئآمده است که جز يصورت کلّ هب

 يکيعنوان  نما را بهياقتصاد سو داده  توجه قرار، صنوف و ... را مورديت شغليالملل، امن نيب ۀد، عرضيجمله آموزش، تولاز
 گرفته است.درنظر از محورها

تواند  يم يراهبرد يداشتن سندن سند باشد. يب ايتواند تصو يران ميا ينمايس يگذار استيس ن اقدام در عرصۀيتر مهم
 دارد.بازقه يعمال سلاز انحرافات و اِها را  رده و آنک يزير آن برنامه يمبنا ن برراه عمل کند و مسئوال ۀک نقشيوان عن به

هر سه  ي، براشده انجام يها پژوهش يها افتهي و جيبه نتا باتوجهو  ت به آنچه که در باب مسائل گفته شديبا عنااما 
 ن شرح ارائه کرد:يبه ا ياستيس ييها هيتوان توص يران ميا ينمايع )اکران( و مصرف سيد، توزيبخش تول

 دیبخش تول
 کشور ينمايصنعت س يد برايمف يجاد بانک اطالعاتيا .1
 نما )مبحث آموزش(يصنعت س ۀماهر در عرص يانسان يروين ۀان عرضيجاد تعادل ميا .2
و تالش  يدار ع و سالنيد، توزي)تول نمايمختلف صنعت س يها گذاران در بخش هيسرما يبرا يت شغليجاد امنيا .3

  (شده جمع يها هيده از سرمايسنج يبردار بهره يبرا يدر جهت تمرکز مال
  (آن يگر يتصده و نَ)لت ۀدو يتيو هدا يد بر نقش نظارتيکأت .4

 لميف ديکننده در تول مشارکت ينهادها يبرا ياتيمال يها زهيکردن انگ فراهم .5

 نمايدر س يگذار هيسرما يبرا يق بخش خصوصيتشود و يتول يها گسترش مشوق .6

 دولت ياز سو يلگر حامينقش تسه يفايا .7
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 عیبخش توز
عرضه و مصرف حاضر  درحال شود. يدانسته مران يا ينمايماندن س ل کوچکين دليتر مهم ،رانينما در ايفقدان بازار س

ران وابسته به يلم در ايد فيتول کند و يم يروينما پيس يخارج از قواعد داخل ياز قواعد در کشور يينمايس تمحصوال
 يها ا با بودجهي يران با بودجۀ دولتيدر ا يينمايدات سيغالب تولعرضه و تقاضاست. رون از ساختار يب ييها بودجه

نسبت به دات آن يو تولنما يسرو  نيا رد. ازيگ يصورت م يگريل دياز مخاطب و با داليبدون درنظرداشتن ن يخصوص
 مخاطب خود فارغ است. 

ن يدن به باالتريو با هدف رس يياقتضا يت محصول، به شکليفيتعهد خود به ک يريگيد بدون پين عرصۀ توليهمچن

س بازار یتأس» رو نيااز. شکل نگرفته استران ينما در ايار سشود. لذا باز يدان ميمدت وارد م سود ممکن در کوتاه

ران يا ينمايها در س استين سيتر توان از مهم يرا م« مخاطب»و « ديتول» يعنيآن  يت دو بخش اساسيو تقو« نمایس

 :شود يمشنهاد يپ ين هدف، سه راهبرد اساسيبه ا يابيدست يبرا دانست.
 «لميد فيدار توليس ساختار پايتأس» -الف
 « رانيا ينمايبه س يورود يها پول يده سامان» -ب
 «رانيا ينمايمخاطب سش يشف و افزاک» -ج

منجر  و کرده يران و منطقه راهبريس بازار گسترده در سطح ايسمت تأس ران را بهيا ينمايس ،شنهادهاين پيمجموع ا 
 يران برايا ينمايز گسترش مخاطب سيدهد( و ن يش ميد را افزايت توليفيت و کيدار )که کمّيد پايجاد ساختار توليبه ا

 (.1398، ياسالم يمجلس شورا يها پژوهششود )مرکز  يم يمنافع ملّ

د يدولت از آن، با جانبۀ ت همهيۀ ساخت و حماپروان يشدن برا ران، اعتبار قائليا ينمايدات سيکردن تول مهيبن يهمچن
 ران باشد.يا ينمايدات سيانت از تولين اقدامات دولت در صيتر از مهم

انتخاب  ۀجشنواره در مرحل يدهد روند فعل ينشان م جشنواره مختلف يها دوره يبررس ،لم فجريف ۀجشنواردر رابطه با 
 شود: يم ارائه يشنهاد اصالحين و دو پياديشنهاد بنيک پين يو اصالح است. بنابرا يازمند بازنگرين يآثار و بخش داور

 ۀران در دهيا ينمايس يعنوان جشن رسمجشنواره به نکهي، اروند جشنواره است ير کلّيين که باعث تغياديشنهاد بنيپ
 يجاه ن بخش بيران برگزار شود و در ايا ينمايس دات ساالنۀين توليدتريش جدينما يابر يعنوان زمان فجر، صرفاً به
 ن صورت جشن خانۀيلم جشنواره باشد. در اين فيبهتر ۀکنندنييئت داوران، نظرات عموم تماشاگران تعياستفاده از ه

 متخصصان هر رشته سپرده شود.  يبه نظر اجماع ،هر بخش يها نين برترييتع ينما برايس
 :شود يمشنهاد ين پيهمچن

 واگذار شود. يينمايکدام از صنوف س هر يصنف يها بخش مسابقه به کانون يها برا لميانتخاب ف .1
هر دوره تحت  يکلّ يها استين سييا تعي يآکادم يدر جهان )استفاده از آرا يا ج جشنوارهياز دو مدل را يکي .2

 ت داوران(  انتخاب شود.  ئيس هيئت ريهدا
د يز باين يينمايس يها شرکت ،عرصهن ياحضور در  يجدا از اقدامات دولت برا، يجهان در رابطه با حضور در عرصۀ

خصوص ن يالزم را در ا يف است بسترهاظّرصه به دست آورند و البته دولت مؤن عيحضور در ا يالزم را برا يها تيقابل
 فراهم کند.

ها  ن شرکتيا يسه عامل مهم در آمادگ ،نمايس ارزش صنعت ۀزنجير يها تيو قابل المللي بستر روابط بين، يفضاي ملّ
 رد:ير صورت گين سه بخش، اقدامات زيشود در ا يه ميتوصاست.  يجهان يها به بازارها و ورود آن
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 ترتيب اولويت عبارتند از:  ي بهپيشنهادهاي کلّ ،ي کشوررقابتي ملّسازي فضاي  براي اصالح و متناسب :یملّ يفضا -الف

اصالح قانون مالکيت معنوي، حمايت  :جملهررات با نيازهاي راهبردى صنعت ازسازگارسازي قوانين و مق .1
از طريق تغيير واقعي از ) ند و هدفمند از توليد آثار سينمايي، اصالح ساختار مالکيتي و مديريتي صنعتم نظام

ري بيشتر با پذيري و سازگا انعطاف با هدف (نظام مالکيت و مديريت دولتي به نظام مالکيت و مديريت خصوصي
 الزامات بازار جهاني

هاي  زيرساخت ۀگذاري بخش خصوصي در توسع هاي الزم براي سرمايه هاي حقوقي و مشوق ايجاد زيرساخت .2
 هاي سينمايي( هاي سينمايي و سالن شهرکساخت سينمايي )

گذاري و اعطاى تسهيالت ترجيحي براي  اي، سرمايه هاي حمايتي و تعرفه مندسازي سياست اصالح و نظام .3
 تخصصي و کارآمد پژوهشى و آموزشي ايجاد مراکز

 يت شغلي و رفاه اجتماعي هنرمندانبسترسازي براي طرح امن .4

هاي بازاريابي بخش خصوصي  زينهمين و پرداخت هأبيني و اجراي اقدامات حمايتي براي صادرات فيلم با ت پيش .5
 الملل صادراتي به دفاتر خصوصي فعال در بخش بين ۀو اعطاي جايز

 هاي ساخت فيلم اعطاي شفاف و مستقيم کمک .6

 وزيع، مصرف کاال و خدمات سينماييها به نظام ت يارانه يده جهت .7

 خطوط قرمزسازي قواعد نظارتي و  وکار سينمايي از طريق شفاف بخشي به فضاي کسب امنيت .8

 صنعت سينماي کشور ۀات رشد و توسعمتوازن صنايع پشتيبان صنعت سينما به مواز ۀتقويت و توسع .9

هاي  منظور جذب و هدايت سرمايه گذاري داخلي و خارجي در صنعت سينماي کشور به کاهش ريسک سرمايه .10
براي کسب آمادگي هاي صنعت سينما  صنعت سينما در کشور که از ضرورت ۀداخلي و خارجي براي توسع

 .رقابتي است

هاي سينمايي است. در اين  آمادگي شرکت درثر ؤدومين عامل م يالملل نيبستر روابط ب: المللی بستر روابط بین -ب

راهکارها ن يا (يجهان ران و جامعۀيان اي)م المللي سازي روابط بين در راستاي اصالح و بهينه شود صورت پيشنهاد مي
 :عملياتي شوندمند  صورت نظام به

 اي گسترش و تقويت مناسبات فرهنگيهاي ديپلماتيک در راست گيري جهت کردنهدفمند .1

گيري  يا شکلسازي براي صدور محصوالت فرهنگي  منظور زمينه هاي فرهنگي به ها و رايزن تشويق سفارتخانه .2
 المللي هاي بين همکاري

 فيلم ۀالمللي عرض روابط همکاري با ساير کشورها براي ايجاد بازار بين ۀريزي براي توسع برنامه .3

 ق اعزام کارآموزان فني و مديريتيهاي آموزشي با مؤسسات خارجي از طري مشارکت .4

 سينما ۀالمللي در حوز هاي پژوهشى مشترک بين ايجاد سازمان .5

 سينما ۀالمللي در زمين هاي علمي بين ها و نشست برگزاري همايش .6

المللي در  المللي و دستيابي به منابع مالي بين تسهيل همکاري بين يبراهاي همکاري فرهنگي  نامه قاد تفاهمانع .7
 سينما ۀحوز

 گذاري و توليد مشترک هاي حقوقي ميان کشورها براي سرمايه چارچوب مقررات مالياتي و زيرساخت ۀتوسع .8
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مند به  ههاي عالق ارتباط با اشخاص و شرکتمين مالي جهاني براي برقراري أت هاي شرکت در کنفرانس .9
 گذاري سرمايه

 يها تيقابل ،سسات سينمايي کشورؤآمادگي م درثر ؤسومين عامل م: ارزش صنعت ۀزنجیر يها تیقابل -ج

 شود: يم ر ارائهيز يهاشنهاديپ است. در اين راستانما يس صنعت ارزش ۀزنجير
 (هاي مرتبط ها و شرکت کننده مينأسينمايي، تهاي  مرکب از شرکت)قوي صنعتي  ۀتشکيل خوش .1
 ها ها و ايده نامه منظور بهبود کيفيت فيلم مديريتي به هاي مالي، فني و اعطاي کمک .2

 سازان منظور توليد انديشه در فيلم هاي پژوهشى به توجه و تشويق فعاليت .3

 پژوهشى بازاريابي در دفاتر توزيعهاي  فعاليت ۀتوسع .4

 فروش و مکمل پيشبردهاي  فعاليت ۀتوسع .5

 وب ۀجمله شبکهاي نوين توزيع از وريآ توجه به فن .6

هاي سينمايي داخلي  کشور براي بهبود روند تأمين مالي شرکت ۀسازي سازوکارهاي بازار سرماي تغيير و متناسب .7
 تسهيالت مالي و اعتباري ۀها و توسع ها، وثيقه بازپرداخت، تضمين ۀسازي دور از طريق عقاليى

 يي داخليتلويزيون دولتي به خريد و نمايش توليدات سينماالزام  .8

 ي تلويزيوني فيلم و سريال ايرانيها اندازي شبکه راه .9

هاي جغرافيايي مطلوب در تهران  ساخت سالن نمايش در موقعيت ۀريزي براي اقدامات زيرساختي در زمين برنامه .10
 ها و شهرستان

 سينمايي ۀهاي پيشرفت دستگاهمين أمايتي براي توسعه و تاتخاذ تدابير ح .11

هاي  سازي دانش و مهارت عوامل توليد سينمايي از آخرين دستاوردهاي جهاني از طريق برگزاري دوره بهنگام .12
 آموزشي

منظور  الملل به سيس بخش مستقل بينأالمللي از طريق ت عمليات بين ۀبخشي کلي سازي و انسجام هماهنگ .13
 هاي موازي  جلوگيري از فعاليت

ت الزم را کسب کنند. در يد توان و ظرفيبا يجهان ير ورود به بازارهايز در مسين هاي سينمايي دروني شرکتفضاي 
 شود: يم پيشنهادن راستا يا

 گذاري در آموزش براي ارتقاى تحصيلي و تجربي سرمايه هاي مديريتي و توانمندسازي مديران از طريق مهارت .1
  ابد.يتوسعه 

 منظور توليد محصوالت مناسب ب بههاي بازار و مخاط شناخت ويژگي ۀپژوهشي در زمينهاي  فعاليت ۀدر توسع .2
 شود. گذاري سرمايه

 ابد.يتوسعه  هاي معتبر جهاني گذاري مشترک با شرکت همکاري راهبردى و سرمايه .3

 شود.بازنگري  منظور توليد آثار جهاني مديران به ۀهاي تشويقي در خصوص افزايش انگيز در سياست  .4

ها در بازارهاي هدف از  هاي سينمايي و محصوالت آن بار نام تجاري و تصوير ذهني شرکتاعت ۀبراي توسع .5
  شود. گذاري هدف المللي طريق تخصيص بودجه و امکانات براي عمليات تبليغات و بازاريابي بين

  رد.يصورت گمشارکت فعال  هاي صاحب اعتبار جهاني المللي و با شرکت هاي بين در نمايشگاه .6

  توجه شود. نقش روابط عمومي در فرايند توليد و پخش فيلم و به ابديتوسعه  ها  هاي ارتباط با مخاطبان و رسانه کانال .7
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 يریگ جهیبحث و نت

 مانندکالن  سطح در ييها شهياند هاست؛ شهياند و افکار گسترش و ديتول يبرا قدرتمند يابزار نمايس هنرها، انيم در
 نگران و مند عالقه ،ييجا هر در ها دولت رو نيازا .تيواقع دربارۀ تفکر خاص وۀيش و ينيب جهان ،يفکر انداز چشم ديتول
 نيچن و است يدولت( دخالت فقدان اي) دخالت ريتأث تحت آن داتيتول و لميف صنعت (.Moran,1996:4) هستند نمايس

 شدن ياتيعمل و يريگ شکل رو نيازا. دهد يم قرار ريتأث تحت را يستميس هر در دشدهيتول لميف نوع ييها دخالت
 است نيب ذره ريز همواره و زيبرانگ مناقشه يامر ،است لميف صنعت يحام و بانيپشت که يا يعموم يگذار استيس
  (.368و  127 :1396 گان،يکر)

موجود  يينمايس يها استيان موافق و مخالف سيکشاکش دو جر ۀهمواره عرصز ينران يا ينمايس يگذار استيس ۀعرص
که مخالفتش همواره  يانيجر ؛نما بوده استيس يگذار استيل سير رييان مخالف، خواستار تغيجربوده است. همواره 

ر فرهنگ يچهار وز ينماگران را به خطر انداخته است. استعفايمنافع س ينما را با چالش مواجه کرده و حتيگذاران س استيس
شدن  دهين کشييها و از پرده پا لميف يف برخينماها، توقينما، حمله به سيس انحالل خانۀر، يۀ اخدر چهار ده يو ارشاد اسالم

 ن چهار دهه دانست.يدر ا يينمايس يها استيمخالفان با س ۀاز مواجه يا توان نمونه يها را م از آن يبعض
ها  ن ساليا يانقالب، اما ط يها و متناسب با آرمان يملّ يينمايبه س يابيدست يگذاران برا استيرغم تالش س به

 يانقالب اسالم يها دات آن دور از آرمانيران و توليا ينماينقد قرار گرفته و سهمچنان مورد يگروه ينما از سويس
م کرده و يران داشته، همواره آن را تکريا ينمايبه س يگرياست که رهبر انقالب نگاه د ين در حاليشده است. ا  پنداشته

  .1اند دانسته« شرفت کشوريد پيکل»ران را يا ينمايس
ران در يامروز ا ينمايران، مسائل و مشکالت سيا ينمايس يها يها و توانمند تين گزارش ضمن اشاره به ظرفير اد

ر تالش شد ياخ يها سال يشده ط انجام يها قات و پژوهشياستناد تحقع و مصرف مطرح و به يد، توزيسه بخش تول
 نما ارائه شود.يس با هدف رفع مشکالت عرصۀ ياستيس ييها هيتوص

دشده، يتول يها لمياز ف ياريبسآن است،  يش پايپ ياريران، مسائل بسيا ينمايلم در سيف 100ش از يد بيرغم تول به
 ها لمنامهيوجود ندارد، مضمون ف يکاف ۀانداز نما بهيس  د با کمبود مواجه است، سالنيزات تولينند، تجهيب يرنگ اکران نم

اند،  نما نفوذ کردهيرشفاف به سيغ يها هيت وجود ندارد، سرمايرا يافته است، کپينما کاهش يدچار فقر است، مخاطبان س
 يالملل نيب کودک در عرصۀ ينمايته است، حضور سقرار گرف يمهر يکودک مورد ب ينمايتنوع در ژانر وجود ندارد، س

ها و بازگشت  لمياز فروش مناسب ف ينان کافياطمران وجود ندارد، يا ينماياز سيموردن ياطالعات يها رنگ است، بانک کم
 يها يگذار هيسک و کاهش سرمايش ريلم که از عوامل مؤثر در افزايع و اکران فيه و سود مطلوب به هنگام توزيسرما

 يد، برخيتول يها نهيهزن يماندن در تأم ن و ناکامييافت بودجۀ پايل دريدل ران است، وجود ندارد، بهيا ينمايمختلف در س
د را کاهش دهند، يتول يها نهيکار بکاهند تا هز ييو محتوا يبصر يها تيفيشوند از ک يدکنندگان مجبور ميان و توليمتول

                                                            
کنند و آن را براي کشور يک  مي در ديدار با کارگردانان سينماي ايران، سينما را هنري بسيار پيچيده و برجسته توصيف  1385خرداد  در انقالب، اي، رهبر اهلل خامنه . آيت1

دوست دارم اين احساس در کشور گسترش پيدا کند »کنند:  عناي تکريم هنر سينما و هنرمندان سينما تلقي و تأکيد ميم شمرند. ايشان اين ديدار را به ضرورت و نياز برمي
 شوق اميد، روح خود توليدات با توانند مي که داند مي سينماگران دست به  زياد ميزان را به کشور پيشرفت رهبر انقالب کليد«. و اهميت سينما براي همه آشکار شود

کنند )سوداي  ايفا کشور تعالي و پيشرفت در را خود بزرگ سهم و ترويج جامعه در را ملّي و اسالمي هاي ارزش به اعتقاد و نفس اعتمادبه تالش، و کار انگيزۀ پيشرفت،
 (.13: 1385سيمرغ، 
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و اکران  يابيغات و بازاريمناسب جهت تبل يزير برنامهع وجود ندارد، يد و توزيتول يها نهين هزيجهت تأم يکاف يمنابع مال
لم يران به جز چند فيا ينمايض وجود دارد، سيتبع يتيو حما يالت ماليتسه يدر اعطاالملل وجود ندارد،  نيدر سطح ب

 ن کار ندارد.ينه بابت اينما و صرف هزيمنظور رفتن به س درت متقاعدکردن تماشاگرانش را بهخاص در سال، ق
شتر به فکر يب يينمايباعث شده سازندگان اثر س ،هالميشتر فيش بيد و نمايدولت در تمام مراحل تول يگريتصد

سو  ب کنند. ازآنيشده ترغ محصوالت ساخته ينکه چگونه مخاطب را به تماشايخود باشند تا ا يکردن کارفرما يراض
شتر به سمت و يسازان را بلمينما، فيس يهاگذاشتن سالن يشان با خاليازهايها و نتحقق خواسته ز با عدميتماشاگران ن

شتر يلم ساختن بيگونه ف نيکنند. ايت ميهدا يدولت افت بودجۀيامن جهت در يساختن چتر و يسفارش يها لميف يسو
 بدون برنامه و هدف است. يلم کارياکران ف ابد و عمالًييد ميجهت امرار معاش است که سود خود را در تول يمحل

 سال 40 طول در يمال يها تيحما و يزيمم ها، يگذار استيس قيطر از يينمايس يها انيجر در دولت مداخالت
 يريپذ تيمسئول عدم نما،يس ياهال و هنرمندان يتيريمد يها مهارت رشد عدم نماگران،يس يتينارضا به منجر ،انقالب ينمايس
 نيا در دولت يساز کوچک رسد ينظرم به رو نيازا. است شده تيحما در ضيتبع حس ليدل به تفرقه و يينمايس ۀجامع در

 در يصنف جامعۀ به ها تيمسئول ضيتفو و يمشارکت يها تيريمد يسو به دولت يهرم تيريمد سمت از حرکت عرصه،
 شدن يعيطب سمت به را رانيا ينمايس يها انيجر تواند يم هنر و تجارت صنعت، ۀعرص در يرفرهنگيغ يها يريگ ميتصم
 .(1398 ،ي)ارباب دهد سوق

 يافول تدريج :کرد يبند دسته نحو اين توان به يم -مذکور شواهد برحسب- صنعت فيلم را يرو پيش داتيتهد
صنعت  يورشکستگ فرهنگ، شدن يجهاندر عصر  يگزين حاشيه ،يالملل نيب يها در جشنواره يايران يها درخشش فيلم

 .يگريز سبک فيلم و مخاطب ۀبه مقول يالتقاط يهارويکرد ،يدر زبان و بيان سينماي يخودبسندگ ،يولتد يسينما
 يراهبرداز مواضع  شده ميترس يمفهوم يها ايران، برحسب نقشه يسينما يافتگي توسعه يبرا کالن راهکار سه در ضمن

 :ند ازصنعت فيلم عبارت
  يدرون ۀتوسع  .1

 ( يمحيط يساز شبکهاز طريق ) يبيرون ۀتوسع .2

 صنعت فيلم در ايران.  يگفتمان ياز نو پيکربند تيدرنهاو  .3

ز عبارت ي، نشده ت به سه راهکار ارائهيبا عناايران  يسينما ييا تحول يراهبرد ۀتوسع يها زمينه يعمليات يها رويه
 يمقررات، امحا يساز چابک ،يگرايو تمايز ييتمرکززداازجمله  يمحور يراهبرد يشگردها و داتيتمهمزيت از:  هستند
و کشف  سو  کياز يسينماساز نهضتدر  يگراي يکپارچه ،يآزاد اقتصاد سينماي يها ستون يبرپاي ،يمميز ۀانگار يتدريج
 يساز لميف نما،يس يتوجه به وجه صنعت ،يگفتمان يتتوسعه و کسب مرجع يبکر و زنده برا يجغرافياي يها محيط
 .(1397، يان کناريوسفي) يسينماي يگراي هنگو بينافر يتيچندمل

نماگران و يان سيرونده م شيپ يگوو ز در گرو گفتيقبل از هرچ ن گزارش،يشده در ا ارائه يها هيتوص تيموفق
ها  طرح آن يبرا يرا بشنود و مجال يينمايس يها استيمنتقدان س يد صدايدولت با است. رانيا ينمايس گذاران استيس

 فراهم کند.
اس حس و شناخت مند است و براس ش دغدغهي، نسبت به جامعه و فرهنگ و هنر کشور خويرانينماگر متعهد ايس

 داد. ياريد اثرش يمند را گرفت و او را در تول نماگر دغدغهيد دست سين راه بايش است. در ايخو رگر جامعۀيخود، تصو
ان ينظر م وگو و تبادل و اگر بستر گفت شده حاصل شود انجام يها و پژوهشقات ياگر به مدد تحق ،شناخت او از جامعه
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از  يشتريت بينما رضايود و مخاطبان سمطلوب همگان خواهد ب کار ۀجيجاد شود، نتيگذار ا استينماگر، محقق و سيس
 خواهند داشت. يينمايدات سيتول

و  ياسي، سياقتصاد يحت)و در معادالت خود  ت بشناسديک به رسمياستراتژ ييعنوان کاال هنما را بيد سيدولت با
 .کند استفاده  يراهبرد ين کاالياز ا (يتيامن

 ،يجهان مخاطب يبرا لميف ديتول ،يمال نيمأت وۀيش در رييتغ نما،يس در عيدوتوزيتول يها رساختيز يتوانمندساز
 روند يبررس و مداوم شيپا و ها لميف قبال در نمايس مخاطبان دگاهيد نۀيزم در قيتحق ران،يا ينمايس يجهان يابيبازار

 شينما در يينمايس سازمان با( پرورش و آموزش وزارت ازجمله) نهادها يهمکار مخاطب، انتخاب بر رگذاريثتأ عوامل
 ازجمله سازان لميف و شناسان جامعه انيم ارتباط يبرقرار نما،يس اصناف تيتقو ،(نوجوان و کودک يها لميف ژهيو هب) ها لميف
  .است حاضر عصر در رانيا ينمايس يگذار استيس يدهايبا

 ها دانست: يژگين ويا ران را برخوردار ازيا ينمايانداز س توان چشم ين صورت ميدر ا
 ستهيمتخصص و متعهد و شا يانسان يرويبرخوردار از ن .1

 نماگرانينما و سيدار سيت پايامن .2

 قيسال ان و گسترش تعامل و ارتباط با همۀنماگريس ت از همۀيحما .3

 گرا تيمعنو يينمايشه، سيساز و صاحب اند فرهنگ ينمايس .4

 يغن يد محتوايتول .5

 يرانيا يينمايس .6

 يخانوادگ ينمايس .7

 يبر منفعت ملّ يمتک يينمايس .8

 ساز انيجر يينمايس .9

 متنوع يژانرها .10

 افراد مستعد و جوانان يجاد فرصت برايمستقل و ا ينمايتوجه به س .11

 ع و اکران يد، توزيساختار مناسب در تول .12

 ض، برابر با قانونيدور از تبع اکران عادالنه و به .13

 کشور يفرهنگ يپلماسيد يو در راستا يالملل نيبازار مخاطب ب .14

 ردن آنمخاطب و باالبُ شناخت ذائقۀ .15

 ياقبال بخش خصوص .16

 تنوع و تعداد مخاطبان .17

 يينمايس يها سالن يعدالت فرهنگ .18

 محصول ياستانداردساز /يبند نظام رتبه .19

 تيشنا به مسائل روز و متوجه واقعآ .20

 نمايس يصنوف قو .21

 شفاف يزيمم .22

 نمايصنعت س يها رساختيز ۀتوسع .23
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 مکمل ير محصوالت سرگرميرقابت با سا يتنما و قابليت سيجذاب .24

 از کشور مشترک با خارج يهمکار .25

 پررونق يها جشنواره .26

 ه و سوديبازار شفاف سرما .27

توجه به  ن موارد را مشاهده کرد:يتوان ا يجهان م يکشورها يينمايانداز س نکه در چشميا يانيو پا أملت قابل ۀنکت
 يريکارگ و به يفن يها رساختيز ۀالملل، توسع نيمتنوع و نوآور، گسترش سهم بازار ب ياقشار مختلف جامعه، محتوا

و  يساز ، شبکهيراث ملّيخ و مينما، حفاظت از فرهنگ، تاريو اقتصاد س يگذار هيروز و توجه به سرما يها يورآ فن
 يها و شرکت در جشنواره يت آن، برگزارياز وضع يجاد آگاهيو ا يساز لمي، رصد صنعت فيالملل نيب يها يهمکار

 يجاد ساختاري، توجه به زنان و کودکان، ايملّ يايشن جغرافيلوک يابيو آموزش و پرورش افراد مستعد، بازار يالملل نيب
دار، يپا ، توجه به توسعۀيملّ يها شينواع گوت از ايش مشارکت مردم در فرهنگ، حمايگرا، افزا چابک و منعطف و تجربه

 .يوسازيو استود يت معنويجه به مالکلم، تويد فيزان توليش ميافزا



 منابع

 کيد بر رويکرد نما با تأنظام آمار اقتصادي سيآفرين؛ بررسي و تحليل  فرهنگ ثروت(. 1398اهلل ) ابوجعفري، روح
 ، تهران: رسا.بنيان نوآورانه و دانش

 گيري از تجربيات بازاريابي فيلم در  تطبيقي افزايش مخاطبان سينما: بهره مطالعۀ(. 1398، رضا )يريام يارياخت
 .يينمايسازمان س يينمايو مطالعات س يفناور معاونت توسعۀ . تهران:جهان

 تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات .1398گزارش وضعيت سينماي ايران در سال (. 1398، محمود )يارباب. 
 يکارشناس نامۀ انيپا خورشيدي. 70 ي سينماي ايران در دهۀشناسي سياس جامعه(. 1383) ياسدزاده، مصطف 

 .تهران دانشگاه امام صادق )ع(،، ياسيارشد علوم س

 لم يف ن جشنوارۀيوششم يدر س ييدر جستارها .قديم ران در جادۀسينماي اي مصادرۀ(. 1396) ياسدزاده، مصطف
 .رانيا ينمايس يملّ فجر، تهران: مدرسۀ

 تا  1362از  يفاراب يينماياد سيبن يها استيل سيران؛ تحليا ينمايس ياستيس ۀي(. نظر1399) ياسدزاده، مصطف
مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات  مؤسسۀ، يفرهنگ يگذار استيس يدکتر نامۀ انيپا .1396
 ، تهران.ريوو فنا

 ( 1396افروغ، عماد .)تهران:  .اي و ديالکتيکي به سينما در دفاع از سينماي اجتماعي ايران نگرشي منظومه
 .پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

 و مطالعات  يفناور معاونت توسعۀتهران: . سينماي ايران و جهانانداز آينده در  چشم(. 1397فردا ) اد توسعۀيبن
 .يينمايس

  ان )گزارش کشوري، ريدر ا يفرهنگ يمصرف کاالها يش ملّيمايپ(. 1399)پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
  .. تهرانموج سوم(

 هنرهاي زيبا فصلنامۀ .رانيا ينمايدر س يسينو لمنامهيروند ف ياجمال ي(. بررس1390ن )يرحسي، امينيجب ،
 .117-95، 5و  4 هاي شماره

 سينما )با استفاده از تحليل محتوا و مصاحبه با  در حوزۀ گذاري تحليل اجتماعي سياست(. 1398نب )يزادسر، ز
 يي.نمايسازمان س يينمايو مطالعات س يفناور معاونت توسعۀ تهران: متخصصان(.

 سينماي در غربي روايت از تقليد و ايراني روايت(. 1398عباس )، و نامجو لياسماع، اردالن ني، اسداهلل، بيزارع 
 .53-64(، 73)16، نظر باغ ۀنشري ايران.

 از پس يها گفتمان در نمايس حوزۀ در فرهنگ اقتصاد به معطوف يها يمش خط (. ارزيابي1398، فرناز )يسربند 
مديريت و اقتصاد دانشگاه آزاد  دانشکدۀ، يفرهنگ يزير  برنامه و مديريت ينامه دکتر انيپا ي.اسالم انقالب

 ، تهران.اسالمي واحد علوم و تحقيقات
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 سينماي اهداف و عملکردها پيرامون انقالب معظم رهبر رهنمودهاي و بيانات مشروح (.1385مرغ )يس يسودا 
 .يفاراب يينمايس اديبن: تهران .ايران امروز

 تهران:  .نود ۀثيرگذار بر اقبال مخاطب به سينماي ايران در دهأت عوامل(. 1398د )يآباد، نو نصرت يشاه
 .پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

 امور سازمان: تهران يي.نمايس مطالعات و يفناور توسعۀ معاونت .(وريشهر، 1395) کشور ينماهايس شناسنامۀ 
 دسترس در: قابل ،يينمايس

  cinema-org.ir/files 
 ( 1397صابرپور، زينب .)تهران: معاونت توسعه فناوري و قواعد و الگوهاي حمايت در سينماهاي جهان .

 مطالعات سينمايي.

 اي در  سنجي و شناسايي الزامات تأمين مالي جمعي توليدات بلند حرفه امکان(. 1398) اوشيان، سيصلوات
 يي.نمايسازمان س يينمايو مطالعات س يفناور معاونت توسعۀ . تهران:ي ايرانسينماي ملّ

 تهران: دانشگاه هنر .هاي پژوهشي نظام سينمايي کشور اولويت(. 1385ا، فرشته )ين عارف. 

 يينمايو مطالعات س يفناور معاونت توسعۀتهران:  .گزارش صنعت سينماي ايران(. 1395، ابراهيم )غالمپور 
 ي.وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 هاي سينمايي ايران براي ورود به  طراحي الگوى آمادگي شرکت(. 1391اکبر و همکاران ) ي، علفرهنگي
 .131-105(، 2) 25، فرايند مديريت توسعه فصلنامۀ. بازارهاي جهاني

 رهيافت از با استفاده ايران در سينما اقتصاد بر مؤثر عوامل شناسايي و بررسي (.1396) ي، مجتبيميکر 

 و سينمايي امور سازمان سينمايي مطالعات و فناوري توسعۀ معاونت . تهران:ديناميکي سيستم و ياقتصادسنج
 بصري. و سمعي

 رهيافت از با استفاده ايران در سينما اقتصاد بر مؤثر عوامل شناسايي و بررسي (.1397وسف )ي، يميکر 

 و سينمايي امور سازمان سينمايي مطالعات و فناوري توسعۀ معاونت . تهران:ديناميکي سيستم و ياقتصادسنج
 بصري. و سمعي

 الزامات و راهکارهاي حضور موفق سينماي ايران در بازار (. 1398ن )ي، محمداميزند و زاده، محمد يکمال
و  يپژوهشگاه علوم انسان .سينماي جهان: مطالعه موردي کشورهاي ژاپن، ترکيه، افغانستان، تاجيسکتان و عراق

 يي.نمايسازمان س يينمايو مطالعات س يفناور معاونت توسعۀ، يمطالعات اجتماع

 (. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات1390( )2) کندوکاوي در سينماي ايران. 

 علوم  فصلنامۀ ي.و اجتماع يفرد يازهايران، مخاطب و نيا ينماي(. س1393د )ي، سعينيحس شاه و اصغر يا، عليک
 .34-1، 64، اجتماعي

 زاده، تهران: يسجاد عل ۀترجم .اي بر مطالعات سياست فرهنگي انتقادي مقدمه(. در دست انتشار) لريس و ميلوئ
 اه فرهنگ، هنر و ارتباطات.پژوهشگ

 دسترس در . قابلنمايبخش س(. 1399) رانيمرکز آمار ا: 
 https://www.amar.org.ir /9209 
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 وششم فيلم  يران در جشنوارۀ سياسفند(. تصوير ا 23، 1396)هاي استراتژيک رياست جمهوري  مرکز بررسي
 دسترس در: فجر. قابل

 http://www.css.ir/fa/content/112799 
 صنعت 1398 سال در ديتول رونق يراهکارها و ها چالش(. 1398) ياسالم يمجلس شورا يها مرکز پژوهش(

 دسترس در: قابل. نما(يس
 https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1296498 

 مشهد. در نمايس يتقاضا بر مؤثر عوامل (. مطالعۀ1399) ، پروانهقيان دقيمراد، سحر و زيثم، چنگي، مييموسا 
 .221-201(، 52) 21، ارتباطات فرهنگ مطالعات فصلنامۀ

 و  ييو محتوا يها، مشکالت ساختار فرصتدات، يتهد؛ به وضع سينماي ايران ينگاه(. 1396) ي، مهديناج
 دسترس در: قابل .راهکارها

 https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/6/20/1358343_822.pdf 
 مرکز: تهران .رانيا کياستراتژ و ياسيس ينمايس تيتقو يراهکارها و الزامات(. 1399) دباقريس ثالث، ينبو 

 :در دسترس قابل ،ياسالم يشورا مجلس يها پژوهش
 rc.majlis.ir/fa/mrc_report/show/1523090 

  ،يمجلس شورا يها گزارش مرکز پژوهشفروردين(.  21، 1398) اسماعيل ي،فراهان نوده و سيدباقرنبوي 
 .16389مسلسل  کشور، شمارۀ يسينماها در خارج ييسينما يها فيلم اکران ي:اسالم

 فرهنگي  تهران: مؤسسۀ .1398آماري فرهنگ و هنر سال  امۀسالن(. 1398) يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
 مهر اشراق. ۀهنري پوي

 توسعۀ . معانت(1398ايران ) سينماي و فيلم فروش آماري سالنامۀ(. 1398) يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم 
 فناوري و مطالعات سينمايي.

 در نوين و متعارف هاي روش تطبيقي مطالعۀ سينمايي هاي فيلم توليد در مالين تأمي (.1398، فاطمه )ياسمي 
 .تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتهاليوود.  و ايران سينماي

 معاونت تهران: . يافتگي سينماي ايران ها و راهکارهاي توسعه فرصت(. 1397) محمدجعفر، يان کناريوسفي
 .يينمايو مطالعات س يفناور توسعۀ
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