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  چکیده 

،  پژوهشگاه فرهنگ .گزار شدبر 1388سال   بهمن  در  المللی فیلم فجر، مین جشنوارة بینوهشت بیست
1تن از کارشناسان و فعاالن سینمایی 32هایی تخصصی با  هنر و ارتباطات، در مصاحبه

ها  هاي آن دیدگاه 3
 بخشی به فضاي رقابتی انگیزه .1 :ندا هایی براي جشنواره قائل فعاالن سینما مزیت. بررسی کرده است را

پیش از نمـایش عمـومی؛   ها و اصالح نسبی  ناخت ضعف فیلمش. 2تر؛  ان براي تولید آثار پختهساز فیلم
ها  فرصتی سالیانه براي تعامل و تبادل دیدگاه .4؛ شناخت موضوعات مورد اقبال مخاطبان و منتقدان .3

هـاي   کنـونی تـأمین هزینـه   در مقطـع  اغلب اهالی سینما معتقدنـد   .درخصوص تحوالت سینماي ایران
اغلب فعـاالن   .براي سینماي ایران مفید باشد تواند می دولته وسیله ب هی جشنوارهد سازمانو برگزاري 

اذعان دارند که برگزیده و تحسین شدن یک فیلم یا عوامل آن در جشنوارة فیلم فجر باعث اعتباربخشی 
، ه در شـهرهاي بـزرگ  هـاي جشـنوار   زمـان فـیلم   اکران هم  ضمن تأیید فعاالن سینمایی،. شود به آن می

یابد و باعث رشـد و گسـترش متـوازن و     می ها ارتقا مایی جوانان شهرستانو ذائقۀ سینمعتقدند سلیقه 
؛ اگرچه بسیاري از آنان مخالف برگزاري بخش اصلی جشنواره در سایر شود میسینما در کشور متعادل 

للـی  الم اغلب تأثیر جشنوارة فیلم فجر را در اعتبار و جایگاه سینماي ایران در عرصۀ بین .شهرها بودند
ها  اگرچه به دلیل تغییر مدیریت  ،ها روند برگزاري جشنـواره اه آناز نگ .کنند اما اندك ارزیابی می ،مثبت

  .اما در مجموع، روبه رشد بوده است ،داشته استبسیار وخیزهاي  هاي مختلف، افت در سال
  ها کلید واژه

   .ینما، جشنوارة فیلم فجرسسینما، فعاالن 

                                                
 رسانۀ دانشگاه تهران ي مدیریتدانشجوي دکتر *

 دانشجوي دکتري علوم ارتباطات دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران **

 .اسامی صاحبنظران در پایان گزارش ذکر شده است. 1
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  :مقدمه
روز بیان تصویري، ارتباط تصویري، آموزش تصویري، و شناخت و آگـاهی  در دنیاي ام

اي عام و فراگیر در آمده است، به طوري کـه شـاید بتـوان     از طریق تصویر به صورت مقوله
  . در سیطرة تصویر و فیلم است تقریباًادعا کرد که دنیاي امروز 

رهنگی و هنـري جهـان   ترین و تأثیرگذارترین صنایع ف صنعت فیلم و سینما جزو بزرگ
این صنعت محرك و محور چرخۀ کاملی از صنایع صـوتی و تصـویري دنیـا     .استمعاصر 

است که بزرگی اقتصاد آن را در حال حاضر تا بیش از هزار میلیـارد دالر در سـال بـرآورد    
هـاي دیگـر    کنند و نرخ رشد ساالنۀ آن را در ده سال آینـده بیشـتر از بسـیاري از رشـته     می

  . )Global Entertainment and Media Outlook(زنند  خدماتی تخمین می صنعتی و

امـا   ،اند کننده یا مخاطب فیلم و محصوالت تصویري نوعی مصرف ها به امروزه همۀ ملت
  بررسـی  .جوامع و کشورها سهمی نیز در تولید این محصـوالت دارنـد   فقط شمار اندکی از

دهد که سهم صـنعت فـیلم و سـینما و دیگـر      می المللی نشان سسات معتبر بین ي مؤهاآمار
 درصـد  60یی در بازارهاي جهـانی بـیش از   امریکاهاي   شرکتتولیدات صوتی و تصویري 

از  درصـد  40تولیدات صوتی و تصویري بقیۀ کشورهاي دنیـا تنهـا    ،به عبارت دیگر. است
الی اسـت کـه   این در حـ . بازار جهانی مصرف کاالهاي صوتی و تصویري را در اختیار دارد

بـه صـفر اسـت     نزدیـک از کشورها در بازارهاي جهانی صـفر و یـا    بسیاريسهم تولیدات 
  ).10ـ  9: 1386نژاد،  حسین(

. شـود  کشور از جهان فیلمـی تولیـد نمـی    88بنا به گزارش یونسکو هم اکنون در حدود 
بـدین  بیننـد، بلکـه    معنی گزارش مذکور این نیست که مردم این کشورها هرگـز فـیلم نمـی   

بینند که در کشـورهاي   هایی را می از مردم جهان فیلم تنمیلیون  500معناست که نزدیک به 
 Survey on National)شـوند  مـی و کشورهاي غربی ساخته  امریکادیگر و بیش از همه در 

Cinematography).  
کشور ما ایران از معدود کشورهاي جهان است که تولید سینمایی در خـور   ،در این فضا

ی و کیف بـراي   بـاال این ظرفیـت  . اي دارد ، و سینماي کامالً شناخته شدهیتوجه، به لحاظ کم
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هـاي   ؛ پیـام ارزشـمند اسـت  دانـد، بسـیار    انقالبی که ماهیت خود را ارزشی و فرهنگـی مـی  
مطبوعات، سینما، رادیو و تلویزیـون   هاي انبوهی مانند ۀ رسانهبیش اصیلی که به وسیل و کم

 منطقـی پـس   .)5: 1370اسدي، (رابطی است میان فرهنگسازان و تودة مردم شود  منتشر می
هـا در   ممکن از ظرفیت این رسانه است که فرهنگسازان کشور به دنبال این باشند که تا حد

  . اعتالي فرهنگ عمومی جامعه بهره ببرند جهت
خاص دینی،  ايه به تولید اندیشه مستقالًسینما نباید خود ، هدایت سینما انمخالف نظر به

هاي مطرح شده در جامعـه را بـه زبـان سـینما      سیاسی یا اجتماعی بپردازد، بلکه باید اندیشه
وجه انگیزة تبلیغی چه مستقیم و  هیچ ها نباید به بیان کند؛ همچنین بر اساس این نظریه رسانه

هـم  هـایش   اي رسـتگار بـود، رسـانه    چه غیرمستقیم داشته باشند، در این صورت اگر جامعه
کند و اگر رستگار نبـود، همـان را بیـان خواهـد کـرد       هاي رستگارانه را منعکس می فعالیت

  ).42: 1370محمدي، (
هاي فیلم در جهان بر آن استوار شده است  اي که عموم جشنواره واضح است که اندیشه

 ها بـا کیفیـت و محتـواي مـورد     تالش نرم براي هدایت سینما و سینماگران براي تولید فیلم
هـدایت سـینماي ایـران بـوده      ابزارهايالمللی فیلم فجر نیز یکی از  ؛ جشنوارة بیناست نظر

  . است
تـرین   در دوران پس از پیروزي انقالب اسالمی ایران، جشنوارة فیلم فجر همواره از مهم

 1361ایـن جشـنواره از سـال    . بـوده اسـت  المللـی کشـورمان    اتفاقات فرهنگی ملی و بـین 
 و یفـاراب  یینمایسـ  ادیبن به کوشش هاي مختلف مبارك فجر در بخش  م دهۀساله در ایا همه

و  ایـران ان سـاز  فیلمهایی از  شود و فیلم ی برگزار میاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت نظر ریز
  .پردازند دیگر کشورها در این واقعۀ فرهنگی با یکدیگر به رقابت می

هـاي هـدایت سـینماي ایـران از     ابزار المللی فیلم فجر یکی از کارآمدترین جشنوارة بین
ـ هنري، در میان اهالی سینما چنان  این رویداد فرهنگی. هاي گذشته تاکنون بوده است سال

اعتنـا   توانـد بـه آن بـی    ي کشور نمیساز فیلمنفوذ و اعتباري دارد که هیچ جریانی در عرصۀ 
کنـد   لی سینما را دلگرم مـی بخشی از این نفوذ و اعتبار زاییدة نیاز معنوي است که اها. باشد
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جشـنواره را    انْسـاز  فـیلم بسـیاري از  . شـود  می  و جشنواره کانون ارزیابی تالش سینماگران
داننـد و حضـور در جشـنواره برایشـان      محملی براي مداقّه و تأمل جدي دربارة آثارشان می

هـا را   فـیلم   نظـر،  آید تا تماشـاگران صـاحب   از طرفی فرصتی پیش می  دارد؛  بازدهی دوگانه
ان با توجه به آراي این گروه نقایص کارشـان را برطـرف کننـد و از سـوي     ساز فیلمببینند و 
جایگــاه نســبی آثــار ســینمایی را بــراي   هــا، ارزیــابی جشــنواره و منتقــدان از فــیلم  دیگــر،

  . کند سازندگانشان مشخص می
اعتبــار جــوایزي ي را بایــد در اهمیــت و ســاز فــیلمر جریــان دتــأثیر دیگــر جشــنواره 

در واقع . شود ان برگزیده اهدا میساز فیلمها و  جو کرد که به عناوین مختلف به فیلم و جست
هاي  با گزینش بهترینو د نکنندة جشنواره باش هدایتاند  همواره کوشیده  سیاستگذاران سینما

. مشخص کننـد این هنر  فعاالنشده را براي  تأییدالگوهاي  ،سینماي ایران در پایان هر دوره
به پشتوانۀ چنین روشی، سـینماي ایـران همـواره      هاي مختلف برگزاري جشنواره، طی دوره

ویی با شرایط سیاسـی کشـور و رعایـت    رو داشته است و ضمن همس شمسیر خاصی را پی
. آورد به دسـت  شئون اعتقادي، توانسته است جایگاهی در عرصۀ سینماي جهان براي خود 

هـاي خـود    فعالیت ۀدف، سینماگران ناگزیر باید مالحظاتی را سرلوحبراي رسیدن به این ه
تر از طریـق جشـنواره و شـیوة گـزینش     یشتاکنون ب قرار دهند و حد و مرز این مالحظات، 

  ).19ـ  20: 1381جو،  صلح(هاي برتر مشخص شده است  فیلم
گزار شد و در هفت سینماي تهران بر 1361بهمن  22تا  12اولین جشنوارة فیلم فجر از 

المللی پاسـخگویی بـه تبلیغـات منفـی امپریالیسـم       عمدتاً برپایی این جشنواره به شکل بین
د؛ ایـن  کـر  خبري بود که شرایط انقالبی ایـران را ضـد هرگونـه رشـد هنـري توصـیف مـی       

سـینماي ایتالیـا از   «، »انـداز سـینماي کوبـا    چشـم «، »مسابقه« هاي مختلف جشنواره در بخش
و » سـینماي انقـالب اسـالمی   «، »پوستان در سینما سرخپوستان و سیاه«، »مروزنئورئالیسم تا ا

  .برگزار شد» بخش ویژه«
 سـال  از؛ پرداخـت  یم رانیا ينمایس نۀساال داتیتول به فقط 1374 سال تا جشنوارهاین 

بـه  ،الملل نیب بخش در ران،یا ينمایس بر عالوه و شود یم برگزار یالملل نیب جشنواره 1374
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 جشـنواره،  نیـ ا یرقـابت  يهـا  بخـش  در. پـردازد  یمـ  جهـان  ينمایسـ  از ییهـا  فـیلم  یبررس
 در. کننـد  یمـ  رقابـت  هم با، »نیبلور مرغیس« ،مخصوص ةزیجا کسب يبرا کنندگان شرکت

 رانیـ ا ينمایسـ  بخـش  بـه  زین کوتاه لمیف و فیلم ، تلهمستند ينمایس يها مسابقه ریاخ انیسال
  .است  شده اضافه

ین دورة آن وهشـتم  بیسـت ) 1388(مستمر ایـن جشـنواره، کـه امسـال      برگزاري دائم و
کـه   ،و کارشناسان حوزة سینما فعاالنبرگزار می شود، موجب شده است جمعی از بهترین 

در ایـن   ،اغلب در طول سال به دالیلی امکان تجمع آنان در محلی مشـخص وجـود نـدارد   
را  ،و بعضـاً خـارجی   ،گران داخلـی جشنواره حضور یابند تا نخستین اکران تولیدات سـینما 

تواند یکـی از   ي کشور می و نخبگان سینما فعاالنهاي  نظرها و دیدگاه آگاهی از . تماشا کنند
  .هاي مؤثر بهبود کمی و کیفی برگزاري جشنواره باشد راه

مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگی وابسته به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و  ،به همین منظور 
هاي پیشنهاد هاسینمایی ایران نظر فعاالننظران و  وگو با صاحب آن شد با گفتارتباطات بر 

جشنواره و نیز میزان اقبالشان به این جشـنواره ارزیـابی    هاي و ضعف ها قوت بارةرا درآنان 
در محـل برگـزاري    1388م بهمـن  ههـا در روزهـاي دوازدهـم و سـیزد     این مصـاحبه  .کند

  .تشده اس مجشنواره برج میالد انجا
  

  اهمیت و ضرورت بحث
سـینماي ایـران را در معـرض     توانجشنوارة فیلم فجر در هر سال نمایشگاهی است که 

شـود کـه سـینماي     دهد؛ هر سال در هر جشنواره مشخص مـی  دید مردم و منتقدان قرار می
  .ایران در چه مسیري گام برداشته است و در سال بعد در چه مسیري گام برخواهد داشت

وگوي فعـاالن سـینمایی، منتقـدان و     نوارة فیلم فجر محل گردآمدن و گفتهر سال جش
مردم است که در هیچ زمان دیگري به این وسعت ممکن نیست؛ به تعبیري افکـار عمـومی   
سینماي ایران چه درخصوص قضاوت دربارة کلیت سینماي ایران یا ابعادي خـاص از آن و  

ي ایـران در ایـن محـیط ارتبـاطی شـکل      پردازي درخصوص آیندة سـینما  چه به لحاظ ایده
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، پـردازان  چهرهکنندگان بزرگ سینما، تصویربرداران، صدابرداران،  گیرد؛ کارگردانان و تهیه می
نگاران، مخاطبان خاص، و مردم عـادي همـه و همـه     صدابرداران، منتقدان سینمایی، روزنامه

 گذاري کنند را ارزشیران سینماي ا ۀسال شوند تا حاصل یک در این محیط ارتباطی جمع می
  .وگوهاي خود آیندة سینما را رقم بزنند و از میان گفت

بـدیل   دهی به فرهنگ جامعه و نیز اهمیت بـی  به علت اهمیت روزافزون سینما در شکل
ایـن   هـاي  و ضـعف  هـا  دهی به سینماي داخلی، بررسـی قـوت   جشنوارة فیلم فجر در شکل

ـ  ـ از وظایف  دکن شخص میت سینماي ایران را مکه مسیر حرکت و سرنوش محیط ارتباطی 
 مرکـز افکارسـنجی و رصـد فرهنگـی    یـن رو  اگـذاران فرهنگـی کشـور اسـت؛ از      سیاست

تصـمیم   هـا  هـا و ضـعف   قـوت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات براي بررسی علمی این 
  .گرفت این پژوهش را در ایام برگزاري جشنوارة فیلم فجر اجرا کند

  
  هدف تحقیق

و منتقـدان سـینمایی ایـران از عملکـرد      فعاالنفعاالن،  هايبندي نظر آوري و جمع عجم
   .آنان براي بهتر برگزار شدن جشنواره هايجشنوارة فیلم فجر و پیشنهاد

  
  ها و محورهاي اصلی تحقیق سؤال

چـه بـه لحـاظ     آیا برگزاري جشنوارة فیلم فجر در ارتقاي سطح کیفی سینماي ایران، .1
 ایی، تأثیر دارد؟ این تأثیر در چه حد است؟فنی و چه محتو

 مشـکالتی سینماي ایران شود باید چه  يطورکلی، براي اینکه جشنواره باعث ارتقا به .2
 تقویت شود؟  موضوعاتیرفع و چه 

اي کـامالً دولتـی اسـت؟ آیـا دولتــی       فیلم فجر، جشنواره ةتوان گفت جشنوار آیا می .3
برگـزاري و داوري جشـنواره    بـراي اي اهالی سـینما  ه ر استـفاده از دیدگاهدبودن جشنواره 

گـذاري   تأثیر منفی داشته است؟ آیا دولتـی بـودن جشـنواره بـر توانـایی آن بـراي سیاسـت      
 سینماي ایران تأثیر منفی داشته است؟
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ان، به سبب آماده نبودن فیلم یا تمایل نداشـتن، در جشـنواره شـرکت    ساز فیلمبرخی  .4
هایشـان در   ر استقبال مخاطبان و منتقدان از فـیلم داشتن، تأثیري کنند؛ آیا این حضور ند نمی

 ها دارد؟ طول سال و هنگام اکران فیلم

هـا   ها یا عوامل آنها در جشنوارة فجر، باعث اعتباربخشی به آن آیا تحسین برخی فیلم .5
 شود؟  بین مردم و اهالی سینما می

المللـی سـینماي ایـران و     آیا برگزاري جشنوارة فیلم فجر باعث بهبـود جایگـاه بـین    .6
 المللی شده است؟ شناخت بیشتر آن در سطح بین

رو  ،ها ونشیبرغم همۀ فراز ، بهدورة گذشته 28آیا روند جشنوارة فیلم فجر در طول  .7
 به جلو بوده است؟ 

 هاي برگزاري جشنوارة فیلم فجر کدام است؟ چرا؟ بهترین دوره .8

 جشـنواره  يهاي بزرگ کــشور، به ارتقاهاي جشنواره در شهر زمان فیلم آیا اکران هم .9
  کند؟  ک میو جایگاه سینما در بین مردم کم

اي در شـهرهاي   هـی برگـزاري جشـنواره بـه صـورت دوره     د سـازمان آیا مدیریت و  .10
 کند؟  ی کمک میش اقبال مردم ایران به سینماي ملمختلف کشور به افزای

می مسـتقل و دائـم   هـی جشـنواره در قالـب یـک سـازمان و یـا آکـاد       د سـازمان آیا  .11
بـه  ) زیرمجموعۀ معاونت سینمایی و سمعی و بصـري وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی    (

  بهبود برگزاري جشنواره کمک خواهد کرد؟ 
  

  حقیقروش ت
بـاره بـه صـورت عـام      عمیق بوده است؛ در ایـن  روش تحقیق این پژوهش مصاحبۀ نیمه

. وگو با آزمودنی است طریق گفتتوان بیان کرد که هدف از مصاحبه کسب اطالعات از  می
کند و آزمودنی رودررو یا تلفنی یا از طریق اینترنـت و   هایی را مطرح می گر پرسش مصاحبه

در محیطی صمیمی و در  مصاحبه معموالً. دهد ها پاسخ می ابزارهاي الکترونیکی دیگر به آن
اطالعـات دقیـق و   گـر   شود مصاحبه گیرد همین امر موجب می پذیر انجام می حالتی انعطاف
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گـر   مصـاحبه . شود هاي دیگر کمتر ممکن می آوري کند که در شیوه هاي آزادي را جمع پاسخ
ترین عامل در  مهم. شود بینی نمی هایی دست بیابد که اغلب پیش تواند به اطالعات و داده می

سـت  شـونده ا  مطلوب با مصـاحبه  ۀگر در برقراري رابط مؤثر بودن مصاحبه، توانایی مصاحبه
هاي قومی یا نـژادي، سـن، جـنس، وضـعیت ظـاهر و غیـره مفیدنـد         که در این راه نزدیکی

  .)244ـ  245: 1388میرزایی، (
وگـوي   یـک گفـت  «: اند گونه تعریف کرده مصاحبۀ تحقیقاتی را این) 1968(کانل و کان 

گـردد و   گر، جهت کسب اطالعات مربوط به پژوهش آغـاز مـی   دونفره که از سوي مصاحبه
هـاي تحقیـق ـ کـه      شود که او براي دستیابی به هـدف  سط وي بر موضوعاتی متمرکز میتو

بنابراین، مصاحبه یکـی  » .ها نیاز دارد بینی یا توضیح منظم است ـ به آن  شامل توصیف، پیش
روش «هاي گردآوري اطالعـات اسـت و در برخـی از مـوارد، معـادل       ترین روش از اساسی

اسـت   هشناسی به علم مصـاحبه تبـدیل شـد    جایی که جامعه دانسته شده تا» شناختی جامعه
  .)156: 1385دالور، (

اسـت و   و دشـوار اسـت   گیـر  ها پرهزینه، وقـت  مصاحبه: اما، این شیوه معایبی نیز دارد
که خود این امـر مسـتلزم    است  گري مناسب متکی هاي مصاحبه اغلب اجراي آنها به مهارت

آیـد، ممکـن    یی که از طریق مصاحبه بـه دسـت مـی   ها در داده. هاي بلندمدت است آموزش
تفـاهم   گر دخالت داشته باشد و احتمال دارد حسـن  است ذهنیت و تمایل شخصی مصاحبه

موجـب خشـنودي    کـه  هـا پاسـخ دهـد    اي بـه پرسـش   شونده بـه گونـه   باعث شود مصاحبه
براي ضبط و ثبت اطالعات در مصاحبه از وسـایلی نظیـر ضـبط صـوت،     . گر شود مصاحبه

ها براساس میـزان صـراحت و    طورکلی مصاحبه به. شود برداري استفاده می وربین، یادداشتد
  : شوند ساختار به سه دسته تقسیم می

شـونده در شـرح و تفضـیل     در این نوع مصاحبه، مصاحبه :ساخت باز یا بی ۀمصاحب .1
 ایـن مصـاحبه، طـرح یـا    . وگوهاي غیررسمی است شود و اغلب شبیه گفت آزاد گذاشته می

دستور کار از پیش تعیین شده ندارد و ممکن است طرح یک پرسـش بـه پرسـش دیگـري     
شود، اما با دادن حـداکثر آزادي بیـان    معموالً موضوع مصاحبه از پیش مشخص می. مدابینج
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به سخن دیگر، بیشتر . شود شونده اطالعات فراوان و اغلب غیرمنتظره پدیدار می به مصاحبه
مـرور کـه مصـاحبه     تصادفی است و به ساخت یا باز مصاحبۀ بی اطالعات به دست آمده در

  . شوند یابد، نمایان می ادامه می
هـا   ها، یادداشـت  هایی مشروح را به صورت برداشت ساخت معموالً داده هاي بی مصاحبه
. هاسـت  الگوها و مقولـه  ۀها معموال به صورت ارائ کنند و تحلیل داده ها فراهم می و گزارش
  .رود هاي کیفی و توصیفی به کار می این نوع مصاحبه بیشتر در پژوهشبنابراین، 

هـاي اصـلی از قبـل     در این نوع مصاحبه، پرسش: دار ساخت  باز یا نیمه نیمه ۀمصاحب .2
تر شـده   هاي جزئی کند تا وارد مسئله گر فرصت پیدا می ها مصاحبه تعیین شده و با طرح آن

هـاي اصـلی از قبـل     ر بر اساس مسیر یـا پرسـش  گ مصاحبه. و به اطالعات دقیق دست یابد
شونده اجـازة شـرح و    دهد، اما تا حدودي نیز به مصاحبه تعیین شده به مسیر خود ادامه می

هاي روشن و خاصـی اسـت    دار شامل پرسش ساخت نیمه ۀبنابراین، مصاحب. دهد تفصیل می
شـونده تـا    و مصـاحبه گـر   کنند، اما مصـاحبه  که از قبل تعیین شده و مصاحبه را هدایت می
  . هاي مطرح شده بپردازند ها و پاسخ حدودي اجازه دارند به شرح و تفصیل پرسش

هـاي اصـلی از قبـل    در این نوع مصـاحبه، هـم پرسـش    :دار بسته یا ساخت ۀمصاحب .3
شونده موظف است که در چارچوب از پیش تعیـین شـده پاسـخ     تعیین شده و هم مصاحبه

 .)246ـ  244: 1388میرزایی، (دهد 

بـاز یـا    اي که در این پژوهش به کار رفته است، استفاده از مصاحبۀ نیمه تکنیک مصاحبه
تـن از   32ی با صصعمیق است؛ پس از انجام مصاحبه با این روش تخ دار یا نیمه ساخت نیمه

آهنگسـاز    کننـده، بـازیگر، منتقـد،    نویسنده، کـارگردان، تهـیه(کارشناسان و فعاالن سینمایی 
بندي و تفسیر شده  آوري، مقوله ها درخصوص جشنوارة فیلم فجر جمع هاي آن ، دیدگاه ...)و

  . است
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  وگو ها و گزارش نتایج محورهاي گفت گردآوري دیدگاه
 ر رشد سینماي ایراندتأثیر برگزاري جشنوارة فیلم فجر  .1

یلم تصریح کردند و معتقدند که برگزاري جشنوارة فـ  همۀ کارشناسان و فعاالن سینمایی
 ةجشـنوار ها بر این باورنـد کـه    آن  تأثیر نیست؛ ر ارتقاي سطح کیفی سینماي ایران بیدفجر 

بـین  » فضـاي رقـابتی  « و عـالوه بـر برقـراري    اسـت  »سـینماي ایـران   ۀشناسنام« ،فیلم فجر
ان براي ساز فیلم ۀبه بقی» بخشی انگیزه«باعث » هاي برتر تشویق و تحسین فیلم«ان و ساز فیلم

ان بـراي جلـب توجـه    سـاز  فیلمشود  همچنین جشنواره باعث می. شود ر بهتر میساخت آثا
مخاطبان و منتقدان در جشنواره، به منظور کمک به فروش بیشتر در هنگام نمـایش، بسـیار   

ر کیفیت آثار تولیدي تأثیر مثبـت  ددرمجموع نگاه غالب این است که جشنواره   .تالش کنند
کننـدگان اسـت تـا بـا      ها و تهیه براي سازندگان فیلم» شگاهیآزمای«در واقع، جشنواره . دارد

آثارشـان را پـیش از    هـاي  و قوت ها گیرد، ضعف بررسی نقدهایی که بر آثارشان صورت می
هـا پـیش    اصالح ضعف فیلم«خود به  نمایش عمومی و گسترده دریابند و این فرایند، خودبه

از طرف دیگر این نکته نیز درخـور  . دکن و بهبود نـسبی آثار کـمک مـی» از نمایش عمومی
» سـینماي ایـران   ۀسـال  ترین تولیدات یک نمایشگاه عمده«توجه است که جشنوارة فیلم فجر 

هـا در   فـیلم  ايگـذاري بـر   جهت سـرمایه «گذار که قرار است  است و مدیران و افراد سرمایه
ان و اصـحاب  هـاي منتقـد   را مشخص کنند، از طریق بررسی و دریافت دیـدگاه » سال آینده

گـذاري بـر روي    هاي جشنواره به دید و بینش جدیدي براي سرمایه رسانه درخصوص فیلم
. یابنـد  گذاري کننـد، دسـت مـی    ها سرمایه هایی که باید در سال آینده بر روي آن آثار و طرح

کنندگان، مدیران  شود تا فعاالن این عرصه اعم از کارگردانان، تهیه همچنین فضایی فراهم می
د و نرا پیدا کن» فرصت تعامل و تبادل اطالعات با یکدیگر«... بازیگران و  لید، نویسندگان،تو

دهد و به بسیاري از فعاالن این عرصه همچون  نوعی تبادل و تعامل فرهنگی سالیانه رخ می
از لحـاظ اقبـال   (هاي سینمایی  کند با امکانات فنی جدیدتر و حمایت کنندگان کمک می تهیه

  .بیشتر آشنا شوند) هاي مالی یک اثر و نیز حمایتعمومی به 
  : ندا فجر قائلچند مزیت طورکلی فعاالن سینما را براي جشنوارة فیلم  به
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 تر  ان براي تولید آثار پختهساز فیلم ۀبخشی به بقی و انگیزه انساز فیلمرقابت بین  -

 ها پیش از نمایش عمومی ها و اصالح نسبی آن فیلم هاي شناخت ضعف -
 اخت آثار و موضوعات مورد اقبال و مهم براي ساختشن -

 فرصت و محل تعامل و تبادل اطالعات درخصوص تحوالت سینماي ایران -
 ؛شـود  سینماي کشور نمـی  بهبودند که جشنواره باعث ا نظران نیز برآن شماري از صاحب

ی را شناسـی جامعـه فیلمـ    و هنرمند با توجه به مشکالت و نیـاز و آسـیب   ساز فیلمزیرا هر 
  .ی دارد که به جشنواره ارتباطی نداردیها ها و ضعف قوتسازد که  می

  
 موهشت بیستجشنواره  يها ها و ضعف قوت  .2

هاي متنوعی دارنـد کـه    جشنواره، دیدگاه هاي ها و قوت ضعفدرخصوص اهالی سینما 
جشـنواره دانسـت بلکـه     ضـعف تـوان   برشمرده شده را نمی هاي ضعفدر واقع، بسیاري از 

هـاي   ، عالوه بـر مزیـت  ها قوتاما درخصوص . اند یافته در جشنواره هاي شرکت فیلم  ضعف
نحـوة اجـرا و نظـم و انضـباط و     «اغلـب، در مجمـوع از    نخسـت برشمرده شده در بخش 

   .اند ابراز رضایت کرده» هماهنگی در برگزاري جشنوارة امسال
شرکت یافته در جشـنوارة  هاي  بسیاري از فعاالن سینمایی معتقدند اغلب فیلم :ها ضعف

هاي ضعیف یا متوسطی بودند و در مجموع  ، فیلم»ساخت و محتوا«م، به لحاظ وهشت بیست
انـد؛ و   در ایـن جشـنواره بـوده   » هـا  افت کیفیت فـیلم «هاي گذشته شاهد  در مقایسه با دوره

بـه بـاور برخـی    » .ها و شعارهاي فرهنگی دولت، نمودي بارز در جشنواره نداشت سیاست«
هـا   آن. بـه ایـن عرصـه آسـیب زده اسـت       ،»به سینما متخصصورود افراد غیر«ینماگران، س

بـه  » .ها به جشنواره رعایـت شـوند   برخی استانداردهاي کیفی براي ورود فیلم«معتقدند باید 
، به عالوه »نداشتند چندانیها در مجموع، تنوع  در جشنوارة امسال، فیلم«اعتقاد سینماگران، 

یـا در مقابـل   » ایرانی متناسـب نبودنـد   ۀهاي جامع ا چندان با فرهنگ و ارزشه برخی از آن«
کننـد بـراي    فعاالن سـینمایی توصـیه مـی   . خیلی بارز بود  ها، برخی از فیلم» سفارشی بودن«

جشنوارة فیلم فجر بایـد بیشـتر    بههاي گوناگون  تر و متناسب با سلیقه هاي متنوع جلب فیلم
  .تالش شود
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و باعـث  » هاي جشنواره تأثیرگـذار اسـت   ر داوريدروابط «گاهی اوقات  ،اي به نظر عده
درخصـوص داوري جشـنواره بـر    . نادیـده گرفتـه شـود   ها  يدر داورها  فیلم رزششود ا می
ان هر حوزة خاص و تقویـت هیئـت انتخـاب    متخصصهاي تکنیکی خود  ضرورت داوري«

اي که از نظـر   مسئله(» ز بخش مسابقههاي باارزش ا ها براي جانـماندن بـسیاري از فیلم فیلم
  .تأکید شده است) بود آمده  پیشبرخی کارشناسان در جشنوارة امسال 

بـه دلیـل مسـائل      الملل، ها همچنین از نحوة اجراي مراسم مانند اختتامیۀ بخـش بیـن آن
هـاي   پخش نکردن فیلم«یا » ها ناهماهنگی مجري با مهمان«مربوط به اجراي مراسم همچون 

و » نامناسـب بـودن مجـري مراسـم    «، و نیز تأخیر در برگزاري افتتاحیه و اختتامیه، »رگزیدهب
جشـنواره، بیشـتر بـر    «ایـن اسـت کـه      نکتۀ درخور تأمل دیگـر، . انتقاد کردند» کیفیت صدا«

هـاي اقتصـادي    هاي فرهنگی و هنري سینما متمرکز است و هنوز تمرکز کافی بر جنبه جنبه
سرانجام اینکه تشریفات و ظواهر جشنواره از محتوا و عمـق آن بیشـتر   و » پیدا نکرده است

  .شده است
جشنواره استقبال  برگزاري برايبرج میالد انتخاب «شده از  عمدة افراد مصاحبه :ها قوت

فـراهم  »  ،»فضاي کافی براي برگزاري جشـنواره «و در نظر گرفتن » افزایش نظم«و از » کرده
و » انسـاز  فـیلم هـا بـراي خبرنگـاران و     زاد پس از دیدن فیلمشدن امکان بحث و نقدهاي آ

فراهم بـودن فضـاي پـذیرایی مناسـب در حاشـیۀ      « و ،»ها وشنودهاي فنی دربارة فیلم گفت«
امسـال   در جشـنوارة  «برخی از اهالی سینما معتقد بودند . اند ابـراز رضایـت کرده  »جشنواره

و ضمن اظهار خرسندي از این موضوع، » شدهسینما احترام خاصی گذاشته حوزة  فعاالنبه 
 هـاي  ضـعف در مقابـل همـۀ     همچنـین، . شـدند » هـاي آینـده   تقویت آن در دوره«خواستار 

هـاي   فیلم«هاي جشنواره برخی کارشناسان معتقدند  برشمرده شدة محتوایی و مضمونی فیلم
  » .اند م به لحاظ فنی رشد نسبی داشتهوهشت بیستجشنوارة 

فـراهم  «و » هاي گذشته حضور نداشتند هایی که در جشنواره برخی فیلم رفع توقیف از«
برجستۀ ایـن جشـنواره برشـمرده شـده      قوت ، دیگر»ها شدن فضاي نقد و بررسی این فیلم

  .است
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 هی دولتی جشنواره د سازماننگاه فعاالن سینمایی به   .3
  :دیدگاه دارنداهالی سینما درخصوص دولتی یا غیردولتی بودن جشنوارة فیلم فجر دو 

اسـت،  » دولتـی   اي کامالً جشنواره«اغلب اهالی سینما معتقدند جشنوارة فیلم فجر ) الف
هـاي برگـزاري آن    و دولت هزینه استدولت  باهی و نظارت بر برگزاري آن د سازمانچون 

  :دارد معایبیها معتقدند دولتی بودن جشنواره مزایا و  آن. کند را تأمین می
تـوان   هایی که در برگزاري جشن خانۀ سینما شاهدیم، مـی  به ضعف با توجه :مزایا  .1

تنها با حمایت و کمـک دولـت مقـدور اسـت و       درك کرد که برگزاري جشنوارة فیلم فجر،
هـی دولتـی   د سـازمان «. برگزاري آن چشـم امیـد بـه بخـش دیگـري داشـت       برايتوان  نمی

هـی اجرایـی   د سـازمان انات و برگزاري جشنواره به لحاظ امک شود روند جشنواره باعث می
  ».قوي و منظم باشد  آن،

انتخـاب داوران جشـنواره تـأثیر    «در   هـی دولتـی،  د سـازمان رسد  به نظر می :معایب .2
تأثیر نگاه دولت و نیز مـدیریت   هاي جشنواره تحت داوري«  بسیاري اوقات، و »مستقیم دارد

  ».گیرد دولتی سینما قرار می
کمتـري را تشـکیل    درصـد در مقایسه بـا گـروه قبـل    که برخی از فعاالن سینمایی، ) ب

توان گفت جشنواره کامالً دولتـی اسـت، بلکـه دولـت بـا       نمی«بـر این باورند که   دهند، می
حتـی  «ضمن اینکه معتقدنـد    ،»کند این جشنواره را برگزار می  مشارکت فعاالن سینماي ایران

  ».اي منفی ندارددولتی بودن برگزاري جشنواره لزوماً آثار و پیامده
طورخالصه نگاه غالب در این زمینه این است که دولتی بـودن جشـنواره در صـورتی     به
  .رود گران بهره گرفته شود، ضعف به شمار نمی ها، هر چه بیشتر از سینما داوري که در
  
 ر اعتبار آندتأثیر شرکت نکردن فیلم در جشنواره   .4

  : متفاوت دارندکارشناسان سینما در این زمینه سه دیدگاه 
ان به دالیل متعدد در جشنواره شرکت ساز فیلمبرخی بر این اعتقادند که بعضی از  )الف

  :کنند، از جمله نمی



48 v  نهمشمارة دورة سوم، دهم، یازنامۀ پژوهش فرهنگی، سال  

 

اما معمـوالً  (هایشان هستند  ان جوان به دنبال مطرح شدن خود یا فیلمساز فیلمبرخی  -
  ). گیرند پــیش نمیاي را در قبـال جــشنواره در  ان پخته و جاافتاده چنین رویهساز فیلم

باعث کنجکاوي، جلب توجه و ترغیـب مـردم بـه      کنند با این شیوه برخی تالش می -
  . دیدن فیلمشان شوند

از آن  ر اسـتقبال دتـأثیر منفـی    ممکـن اسـت  شرکت نکردن یک فیلم در جشنواره ) ب
 جشنواره فرصت مطرح و دیده شدن و در نتیجه اسـتقبال از آن فـیلم در  چون  شته باشد،دا

کند، اما با شرکت نکردن در جشنواره، ایـن فرصـت را از دسـت     هنگام نمایش را فراهم می
   .رود می

یـک فـیلم در    نکـردن  برخی از اهالی سینما نیـز تأکیـد دارنـد کـه صـرف شـرکت      ) ج
. ر استقبال مردم از آن ندارد، چون ممکن است فیلم ضعیف باشـد دجشنواره، لزوماً تأثیري 

هـاي فرهنگـی و هنـري     ارزش کنند کــه هایی استـقـبال می ـب از فیلممردم اغل«در واقـع، 
در همـۀ  «باید به ایـن نکتـه نیـز توجـه داشـت کـه       . »تري داشته باشند باالتر و ساختار قوي

هـا   خـود را در جــشنواره   اکـران  قابلهاي  ان تمامی فیلمساز فیلمکشورهاي صاحب سینما، 
 ».ل شخصی استکنند و این امري طبیعی و می عرضه نمی

حضـور را بـراي    فرصـت جشـنواره بایـد   «کننـد کـه    فعاالن سینما در مجموع تأکید می
بـاالي  سـطح   ی برسـاند کـه فقـط   سـطح استانداردهاي خود را به «و » ان فراهم کندساز فیلم

ان بـراي جلـب   سـاز  فـیلم بین  باعث رقابتو تالش براي شرکت و رقابت در آن، جشنواره 
در ایـن  . »اي اي و غیرحرفـه  یافتن در جشنواره یا مسـائل حاشـیه  ن شود، نه حضور مخاطب

بسـیار مهـم ارزیـابی شـده اســت تــا از       » سـازي مـردم   آگـاه «هـا در   زمـینه نقـش رسـانه  
  .جلوگیري شود ها هاي احتمالی برخی افراد از شرکت نیافتن فیلم سـوءاستفاده

  
 ین مردم و اهالی سینما ها در جشنواره در اعتباربخشی به آن ب تأثیر تحسین فیلم  .5

برگزیده و تحسین شدن فـیلم یـا عوامـل آن در    «اغلب فعاالن سینمایی اذعان دارند که 
ایـن موضـوع   » .شـود  جشنوارة فیلم فجر باعث اعتبار بخشی به آن فیلم و سازندگانش مـی 
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 ، قـوت و اهمیـت بیشـتري دارد و در مطـرح و    »ان و بازیگران جوانساز فیلمویژه دربارة  به«
جشـن  «ایـن گـروه معتقدنـد    . ها بین مردم و سینماگران تأثیر چشمگیري دارد دیده شدن آن

  ».قوت و تأثیرگذاري جشنوارة فیلم فجر نرسیده استبه ، هنوز سینما ۀخانسالیانه 
تحسین فـیلم یـا   «دهند، بر این باورند که  کمتري را تشکیل می درصدگروهی دیگر، که 

باعث مطرح   گذر و کوتاه دارد و صرفاًزودفیلم فجر، تأثیري  عوامل سازنده آن در جشنوارة
حضـور بازیگرهـا و     عمـدتاً «تأکیـد دارنـد کـه     اهـ  آن ».شـود  براي مدتی کوتاه می  شدن آن

  ».شود باعث وجهه و اعتبار آن می  کارگردانان محبوب و مطرح در میان عوامل سازندة فیلم،
  
 المللی سینماي ایران ایگاه بینتأثیر برگزاري جشنوارة فیلم فجر بر ج  .6

در اعتبار و جایگاه سینماي ایران  را اغلب کارشناسان سینمایی، تأثیر جشنوارة فیلم فجر
جشـنواره در ایـن زمینـه تأثیرگـذار     . کنند ارزیابی می» مثبت اما اندك« ،المللی در عرصۀ بین

تـر در عرصـۀ    قـوي چون باعث رقابت در تولید آثار برتـر و در نتیجـه عرضـۀ آثـار     «است 
هـا بیشـتر بـه     رسـانه «جشـنوارة فـیلم فجـر،    مناسبت ، ضمن اینکه به »الملل خواهد شد بین

ها هـم قـرار    هاي ایرانی در معرض دید دیگر ملت پردازند و از سویی فیلم سینماي ایران می
و تا حدودي، هـر چنـد انـدك، باعـث مطـرح و شـناخته شـدن سـینماي ایـران          » گیرند می
الوه بر این، برگزیده شدن یک فیلم و مطرح و دیده شدن آن در جشنوارة فـیلم  ع. شوند می

اي شایسـته و مطـرح بـه     فرستادن نماینـده «فجر به روشن شدن تکلیف سینماي ایران براي 
اهالی سـینما تأکیـد دارنـد بایـد در ایـن      » .المللی کمک خواهد کرد هاي معتبر بین جشنواره

فقـر   دهنـدة  هاي نشان فیلم«از جمله اینکه   ا رعایت شود،ه زمینه برخی مالحظات و سیاست
متأسـفانه  . المللـی کشـورمان دارد   و بدبختی در ایران، در بلندمدت تأثیر منفی بر وجهۀ بـین 

» .انـد  گونـه بـوده   المللـی، ایـن   هـاي بـین   هاي ایرانی تحسین شــده در جـشنواره اغلب فیلم
المللی حضور یابند کـه نمایـانگر    هاي بین ارهمناسب است نمایندگانی از کشورمان در جشنو

 . باشند» هویت حقیقی ایرانیان«

جشـنوارة  «ویـژه در   الملـل جشـنواره را بـه    گروهی دیگر از کارشناسان سینما بخش بین
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در ایـن  اي  و ویـژه  جـدي تعامـل  «، از ایـن رو معتقدنـد   »امسال در سطح مطلوب ندانسـته 
رجی رخ نداده اسـت تـا تـأثیر آن را در مطـرح شـدن      بین سینماگران ایرانی و خاجشنواره 

  » .الملل شاهد باشیم سینماي ایران در عرصۀ بین
الملـل   ماهیت سینماي کشورهاي مطرح در عرصـۀ بـین  «نکتۀ درخور تأمل این است که 

است و جشـنواره در   غالبجنبۀ محتوایی سینماي کشورمان در تکنیکی است، در حالی که 
  » .تواند تأثیرگذار باشد مین) تکنیک(این زمینه 

فجر اینکه به بـاور برخـی    ةالملل جشنوار از نکات درخور توجه درخصوص بخش بین
زمان جشنوارة فیلم فجر و جشنوارة فیلم برلین،  برگزاري تقرییاً هم«نظران سینمایی،  صاحب

دهـد و باعـث حضـور کمرنـگ      تأثیر قـرار مـی   الملل جشنوارة فیلم فجر را تحت بخش بین
  ».شود ان خارجی در جشنوارة فجر میساز فیلم

  
 دوره جشنوارة فیلم فجر 28ارزیابی کلی از روند برگزاري   .7

هـا و   اگرچه به دلیـل تغییـر مـدیریت     از نگاه کارشناسان سینما روند برگزاري جشنواره،
وخیزهـاي بسـیار    افت«هاي مختلف متفاوت بوده و  دخالت سالیق مدیران سینمایی در سال

بنـدي بـازبینی    هاي مختلف از جمله زمـان  مانند ضـعف اجراي برنامه(» ي داشته و داردزیاد
در مجموع، روند جشنوارة فـیلم فجـر رو   «، اما )ها که هنوز پیشرفت محسوسی نداشته فیلم

به لحـاظ تنـوع     م فیلم فجر،وهشت بیستجشنوارة «ها معتقدند گرچه  آن» .به رشد بوده است
ایـن دوره از  «، امـا  »سطح متوسـط و نـه چنـدان درخـور تـوجهی بـود      ها در  و کیفیت فیلم

، نظم و هماهنگی و نیز به سبب متمرکز بـودن فضـاي برگـزاري آن    از لحاظ اجرا جشنواره
  » .، در سطح باالتري برگزار شد)برج میالد(

هاي بسیار متفاوتی وجـود   نظر  در اوج بوده،اي  چه دورهدر خصوص اینکه جشنواره در
  .است شخصیرسد بیشتر اظهارنظرها در این زمینه  ه به نظر میدارد ک
  
  کشور دیگر شهرهاي فجر در ةبرگزاري جشنوار  .8
هاي جشنوارة فجر در شهرهاي بزرگ  زمان فیلم صوص اکران هم درخ  فعاالن سینمایی، 
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 هـا، سـلیقه و   هاي جشنواره در شهرستان با نمایش فیلم«کشور ضمن تأیید این ایده معتقدند 
گسـترش  «شـود رشـد و    و باعث مـی » یابد می يها هم ارتقا ذائقۀ سینمایی جوانان شهرستان

ــرد   ــادل صــورت گی ــوازن و متع ــور مت ــینما در کش ــتان » «.س ــه شهرس ــه ب ــدام  توج ــا اق ه
 هـاي  هـا و شهرسـتان   شود با افزایش اقبال مـردم اسـتان   برانگیزي است که باعث می تحسین

، چون با ایـن  »رفته در کل کشور، مردم با سینما آشتی کنند رفته  هاي جشنواره، دیگر به فیلم
در این زمینـه تأکیـد   . کند نوعی فرهنگ سینما رفتن نیز در کشور گسترش پیدا می حرکت به

هـا   اگر نمایش فیلم«اما » ها مطلوب است ها در شهرستان زمان فیلم اکران هم«شده است که 
هـا در هنگـام    ها می شود چـون فـیلم   فیلم گسترده وسراسري بـاشد، مـوجـب هـرز رفـتن

  ».نمایش سراسري ممکن است تماشاگر چندانی نداشته باشند
کـه گرچـه برکـات فرهنگـی     » تأمل شـود  بارهباید در این «به نظر کارشناسان سینما   اما

 ضـعف بـه دلیـل   «اند امـا ممکـن اسـت     ملموسهاي جشنواره فجر،  زمـان فیـلم نمایش هم
که به منظور حفظ » ها، سطح کیفی آن افت کند اي جشنواره در شهرستانهی و اجرد سازمان

  :از جمله  برخی الزامات کیفی این موضوع باید اجرا و فراهم شود،  سطح کیفی جشنواره،
هاي قبل  هاي سال هاي پخش شده در دیگر شهرها با تهران هماهنگ باشد و فیلم فیلم ـ

  .نمایش نشود
هاي محل برگزاري جشنواره براي این منظـور   هرستانهاي مجهز و مناسب در ش سالن ـ

  .در نظر گرفته شود
ها نیز همچون تهران نظـارت دقیـق صـورت     بر روند برگزاري جشنواره در شهرستان ـ
  .گیرد

اي جشنوارة فیلم فجر در شهرهاي مختلف، به سـبک   برگزاري دوره»  کارشناسان سینما،
داننـد و معتقدنـد چنـین     وجه مناسب نمـی  هیچ بهرا » هاي کودکان و نوجوانان جشنوارة فیلم

به شدت به جشنوارة فـیلم فجـر ضـربه    «اي ـ که البته بحث آن تاکنون مطرح نبوده ـ    برنامه
  :زیرا ؛»خواهد زد

تـوان   هـی ایـن جشـنواره در تهـران قـرار دارد و نمـی      د سـازمان ترین امکانـات   عمده ـ
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 .نتقال دادات را به شهرهاي دیگر اراحتی همۀ این امکان به

کـاهش اعتبـار   برگـزاري ضـعیف و در نتیجـه    باعـث  هـا   شهرسـتان امکانـات  کمبود  ـ
 .المللی آن خواهد شد به ویژه در بعد بین ،جشنواره

کـم   با ثبات محل برگزاري، کم  المللی مانند کن یا ونیز، هاي مطرح بین اصوالً جشنواره ـ
هاي  فیلم ةهایی مانند جشنوار جشنواره شاید این ایده براي. اند شهرت و اعتبار خود را یافته

امـا   ـ  کودکان و نوجوانان یا تئاتر مناسب باشد ـ که البته آن هم نیاز به بررسـی بیشـتر دارد   
  .هایش بیشتر از مزایایش خواهد بود درخصوص جشنوارة فیلم فجر حتماً آسیب

 .کنند نمیگران شهرستانی به اندازة تماشاگران تهران از جشنواره استقبال  تماشا ـ

  
 هی جشنواره در قالب سازمانی مستقلد سازمان  .9

دبیر جشنواره در ایـام برگـزاري     طرح تأسیس سازمان جشنواره را مهدي مسعودشاهی،
ـ بعدها با تأیید معاون سینمایی و صدور حکـم مسعودشـاهی بـراي تصـدي     کرد  طرح  ،آن

فعاالن سینمایی درخصوص هاي  در این پژوهش دیدگاه. قطعیت یافت  ریاست این سازمان،
اغلب با ایدة تأسیس سازمان، موافق بودنـد و تأکیـد   . فعالیت چنین سازمانی نیز بررسی شد

ــتند  ــد داش ــکجشــنواره «بای ــؤثرتر و  «باشــد و  آکادمی ــزاري م ــراي برگ در طــول ســال ب
  ».دوشریزي  و برنامهگذاري  سیاستتر آن  یافته سازمان
و ثبـات در ایـن زمینـه نیـز     » زنـد  اري آن آسیب مـی تغییر مکرر دبیر جشنواره به برگز«

برخورداري رئیس سـازمان از دانـش و تجربـۀ    «همچنین فعاالن سینمایی بر . ضروري است
  . تأکید کردند  »سینمایی

هـاي   جلوگیري از برخـی کمبودهـا و کوتـاهی   »  ها مزیت تأسیس این سازمان از دید آن
ایش انسجام و تعامل چندجانبه و جلـوگیري از  افز. خواهد بود» فعلی در برگزاري جشنواره

هـاي   زدگی در برگزاري جشنواره، به سبب اسـتقرار مـدیریت ثابـت بـه جـاي کمیتـه       شتاب
بـا ایـن حـال،    . تواند نویدبخش موفقیت این سازمان در برگزاري جشنواره باشد موقت، می

  .تأکید داشتند» استقالل سازمان«بر  ،کارشناسان، به اتفاق
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  یريگ نتیجه
تـوان نتیجـه گرفـت جشـنوارة فـیلم فجـر،        مـی   هاي کارشناسان سینما، بر مبناي دیدگاه

ترین جشنوارة سینمایی کشور است و اعتبـار بـاالیی نـزد سـینماگران و مـردم       همچنان مهم
هـا   مهمی دارد که باید بـراي رفـع آن   يها ضعفدوره همچنان  28دارد، اما پس از برگزاري 

  . ریزي شود برنامه
ـ  به سر می مسئوالنگرایی فعاالن و  رسد سینماي کشورمان در دورة جوان ه نظر میب رد ب

هـاي جوانـان    بسیاري از فـیلم . و همین موضوع تبعاتی را براي جشنوارة امسال داشته است
هـا را   اي نیستند و بسیاري از فعاالن سینمایی آن هاي درخور توجه و برجسته سینماگر، فیلم

ها در جشنوارة امسال باعث شد که  در واقع، حضور این گونه فیلم. کنند متوسط ارزیابی می
ی جشنواره حفظ شود اما در سطح کیفی، آسیب نسبی ببیند در مجموع سطح کم .  

گرچه باید درخصوص جشنوارة امسال به این نکته نیز توجه کرد که تولیدات سـینمایی  
هاي پس از انتخابات  برخی ناآرامیتأثیر فضاي کل کشور شامل  کشور در سال گذشته تحت

و در نتیجـه روال   شـد  بود که باعث تأخیر در تولیـد بسـیاري از آثـار و نیـز تغییـر دولـت      
همیشگی پایین آمدن نسبی میزان تولید تا مشخص شـدن مـدیران فرهنگـی و سـینمایی و     

اري صورت گذ از این رو، باید امیدوار بود که سرمایه. آمد  پیش  هاي فرهنگی جدید سیاست
هـا   اي کـه در حـال حاضـر آثـار متوسـطی را از آن      کـرده  گرفته بر روي نسل جوان تحصیل

ا همچـون نسـلی کـه در دهـۀ     تان ایرانی باشد ساز فیلمشاهدیم نویددهندة ظهور نسل آیندة 
کشـور تبـدیل شـده     ساز فیلمظهور کرد و اکنون به نسل برجستۀ  1370و اوایل دهۀ  1360
  .ي ایران را روشن نگه داردچراغ سینما  است،

رسد رونـد اجرایـی برگـزاري جشـنوارة فـیلم فجـر پـس از سـالیان          به نظر می  در کل،
دهد که با تمرکـز   کم تسهیل شده و تأسیس سازمان جشنواره نیز این نوید را می متمادي، کم

هـی  د سـازمان ریـزي بـراي    گذاري و برنامـه  یک سازمان بر روي موضوع جشنواره، سیاست
جدي و مهمـی کـه همچنـان پـیش روي      ۀنواره، بهتر از گذشته صورت گیرد، اما مسئلجش

و متنوع در جشـنواره اسـت کـه بـه      ،تأثیرگذار  هاي قوي، عمیق، جشنواره است، تولید فیلم
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تولیـدات سـینماي ایـران      در حـال حاضـر،  . گـردد  گذاري کالن سینماي ایران برمی سیاست
ونق تولیدات سینمایی بـه صـورت جریـانی مـنظم و کـالن      وابسته به افراد است و شاهد ر

اکنون که دولت محترم در این دوره، بـر حـوزة فرهنـگ متمرکـز شـده و رویکـرد       . نیستیم
فرصت مناسبی است که در حوزة سـینما نیـز     تقویت عرصۀ فرهنگ را درپیش گرفته است،

ی ایـران و تعریـف   گذاري کالن ملی بر مبناي نظـري دقیـق دربـارة سـینماي ملـ      با سیاست
  نکتـۀ مهـم  . تـري برداشـته شـود    تر و اساسی هاي دقیق هاي جغرافیاي فرهنگی آن گام حوزه
ریزي بلندمدت و حساب شده است که بسیاري از سینماگران و کارشناسان سـینما از   برنامه

رغـم   ریزي براي تقویت سـینماي دفـاع مقـدس کـه بـه      ویژه برنامه به  مندند، ضعف آن گالیه
   .ایم شاهد افت آن بوده  هاي عظیم فرهنگی براي جامعۀ ایران، تیشتن ظرفدا
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