
 رو پیش درمسیر ایرانی فرهنگِ و سینما

 روز یادداشتِ

  فارابی سینمایی بنیاد مدیرعامل تابش علیرضا
 

 شکل و اخیر های دهه در. است فرهنگ بازنمایی و نمایش برای ها رسانه مهمترین از یکی تاکنون، پیدایش زمان از سینما
 موثر نقشی مختلف، کشورهای و جوامع بینافرهنگی ارتباطات در توانسته پویا هنری عنوان به سینما جهانی، نوین ادالتمع گیریِ

  .کند ایفا بدیل بی و
 آداب اخالقیات، قانون، هنر، دین، دانش، شامل است ای تافته هم در کلیت فرهنگ، »:گوید می فرهنگ از کلی تعریفی در تیلور

 این به استناد با( 47:1379آشوری،) «.آورد می دست به جامعه از عضوی همچون آدمی که عادتی و توانایی گونه هر و رسوم و
 به المللی بین های عرصه در اخیر دهه چهار طی که چشمگیری های موفقیت تمام و ایران معاصر سینمای توان می تعریف
 ایرانی، معماری فارسی، ادبیات و زبان جمله از هایش زیرمجموعه و اسالمی -ایرانی فرهنگ از نما تمام ای آینه را آورده دست
 .است ایرانی سینمای و فرهنگ میان دوسویه ای معادله حاصل که دانست...  و مذهبی - قومی تنوع

 های نسل برای محملی همواره ، ایران نظیر کم وسعت و فرهنگی غِنای و دارد ساله بیست و صد یقدمت ،من رکشو در سینما
 از حقیقی و واقعی تصویری و درنوردیده را جهانی مرزهای بومی، های داشته به اتکا با بتوانند تا بوده ایرانی سینماگران مختلفِ

 به امروز آن، ارزشمند و متنوع محصوالت و ایران نوین سینمای گفت توان مى افتخار با. بگذارند نمایش به انش مردم و کشور
  .است مطرح دنیا سینماى در جدید گفتمان و ایران فرهنگی دستاورد عنوان به که رسیده ایبالندگی و شکوه چنان

 دیده المللیبین مجامع در شاید، و باید آنچنانکه ایرانی، هایفیلم که داشت وجود عامل سه اسالمی انقالب نخست دهه در
 که تخصصی مرکزی نبود همه از مهمتر و المللیبین فیلم هایجشنواره محدود تعداد خوب، و توجه قابل معدود تولیدات: نشوند

 بنیاد در بخش این خورشیدی13۶۵ سال در که باشد داشته ایرانی هایفیلم جهانی پخش و عرضه زمینه در جدی تمرکزی
 . شد برطرف نیز خالء این و آغاز فیلم جهانی عرضه و پخش تخصصی صورت به و شد تاسیس فارابی سینمایی

 در و شد پیشقدم المللی،بین پخش انحصار از خروج برای فارابی سینمایی بنیاد المللبین امور خورشیدی هفتاد دهه نیمه در
 در کشور که است حالی در این .داد انجام ایگسترده هایهمکاری دیگر، هایسازمان برخی در المللبین بخش ساماندهی

 فیلمسازان اما دادند،می قرار اتهام مورد... و بشر حقوق نقض عنوان به را ایران خارجی هایرسانه و داشت قرار جنگی وضعیت
 از که سینمایی .گرفتمی قرار جهان سینمایی مجامع استقبال مورد و شدمی عرضه فیلمهایشان جهانی هایجشنواره در ایرانی
 .است کرده دریافت المللیبین جایزه 3۵0 از بیش خورشیدی 1398 سال در کرد، شدن المللیبین به آغاز خورشیدی 13۶۵ سال

 مشکالت و برد می سر به المللی بین انزوای و اقتصادی ریاضت یک در تحمیلی جنگ بخاطر سالها آن در کشور اینکه وجود با
 .گرفت قرار توجه مورد دنیا در ایران نوین سینمای اما داشت فراوانی

 10 از یکی عنوان به «خدا رنگ» فیلم انتخاب با جدید، هزاره ویژه شماره در میالدی، 1999 سال شماره آخرین در «تایم» مجله
 . کرد معرفی «جهان در فیلم صنعت پایگاه اتکاترین قابل» عنوان به را ایران سینمای جهان، سینمای سال برتر فیلم

 نو هایراه باز و درخشید خوش جهان در الف رده هایجشنواره تمامی در ایران سینمای مختلف ادوار طی در بعد به دوران آن از
 به ایران سینمای که کنم اذعان باید .کندمی طی فاخر آثار موفق عرضه بر تکیه با را جهانی بازارهای در گسترده حضور برای

 های سال در طوالنی مدتی برای  (MENA)شمالی آفریقای و خاورمیانه حوزه در فیلم کننده صادر کشور ترین موفق عنوان
 .است داشته عالی کارکردی اخیر دهه چهار در متمادی

 قدرت ساختار تاثیر تحت ،جهان در سینما فرهنگی اقتصاد مدل از مهمی بخش. است شکن تحریم که داده نشان ایران سینمای
 ساله هشت جنگ رغم به که است ایران در آثاری معدود جزو که است داده نشان ایران سینمای اما است، ها تحریم و سیاست و



 و موفق توانست برد، می سر به اقتصادی ریاضت در ایران دولت که حساس مقطع آن در و بودند صدام رژیم پشت ، دنیا همه که
 از که است هایی جوانه مانند ایران نوین سینمای. روئید محصولش و زد جوانه خالقیت که کرد کاری محدودیتها .باشد مطرح

 . روئید سنگ دل

 سایر با سینمایی مشترک تولید به نسبت فارابی بنیاد های مساعدت با ایران در سینما خصوصی بخش، مقاطعی در سالها این طی
 در ایران فرهنگی سینمای تالشها این همه با شود،اما انجام کشورها سایر در آثار این اکران طریق این از تا کرد اقدام کشورها

 البته.دهد اختصاص خود به کشور از خارج در را اکران از سهمی نتوانسته اروپا و هند و آمریکا تجاری سینمای جریان مقابل
 .است کرده فراهم ایرانی کنندگان پخش برای جدیدی فرصت دیجیتال، بازاریابی

 فیلم صنعت خانه ترین مطمئن را ایران سینمای تایم، مجله که است بوده موفق آنچنان سوم هزاره آغاز آستانه در ایران سینمای
 رشد آن به هم حوزه این در حضور که است شده باعث قبلی های راه پیگیری عدم و توفیق این به توجه عدم. بنامد هنری

 هنری فیلم صنعت همین دل از هم اسکار مراسم در اصلی های رشته نامزدهای از بسیاری امروز که حالی در - نرسد مطلوب
 .آورند می بر سر

 بی با ای دوره در اگر و داشته حضور جهانی رویدادهای در سطح باالترین در همیشه میالدی، هشتاد دهه اواخر از ایران سینمای
 درخشیده خوش مهم هایی عرصه در موجود های فرصت از استفاده با هم باز شده، رو روبه ها جشنواره از برخی مسؤوالن مهری
 با البته و آن به اتکاء با که است موفقیتی و اعتبار از نمودی فیلم، بازار و ها جشنواره در ایران سینمای پررنگ حضور نفس. است

 بهترین عنوان به عمومی، دیپلماسی عرصه در را سینما همواره گذشته، دهه چهار در ایرانی توانمند فیلمسازان قدرت پشتوانه
 .است کرده مطرح جهانی مجامع در کشورمان سفیر

 هاییانگ و ایران چهره تغییر در همچنین داشته، کشور فرهنگی و عمومی دیپلماسی در بسزایی نقش سینما گذشته دهه چهار در
 .باشد داشته حضور فرهنگی سفیر یک عنوان به المللیبین هایجشنواره در توانسته سینما. شده زده آن به که

 و جهانیان نگاه در سرزمین یک فرد به منحصر وجوهات تصاویر به دادن شکل منظور به کنندهتعیین رسانه یک عنوان به سینما
 .دارد انکاری قابل غیر نقش کشورها بین سیاسی و فرهنگی مناسبات تبیین

 دور به تار، و تیره مخدوش، تصویری خارجی، هایرسانه قاب در ایران تصویر نادرست، تبلیغات پی در خورشیدی شصت دهه در
 .بود غیرمنصفانه نگاه از متأثر و واقعیت از

 نور زیر» فیلم با میرکریمی رضا ،«آسمان هایبچه» فیلم با مجیدی مجید ، «هیچ دیگر و زندگی» فیلم با کیارستمی عباس
 به را آمریکا متحده ایاالت فعلی جمهور رییس ترامپ و گرفت را اسکار جایزه دو گذشته هایسال در که فرهادی اصغر و «ماه

 بر جهانی، معتبر هایجشنواره به یافتهراه هایفیلم و فیلمسازان خیل میان در که است فیلمسازی دیگر کشید، جدی چالش
 .گذاشتند تاثیر فرهنگی دیپلماسی

 که است اسکار جایزه اهدای هنگام ایرانی سینماگر فرهادی اصغر نوشتهدل ایران، علیه امریکا دولت تبلیغاتی هجمه زمان در
 هر از بیش است توانسته اخیر دهه چهار طى ایران سینمای. کند منتقل جهانیان به را ایران ملت از عظیمی بخش حس تواندمی

 .کند ایران عزیز ملت نصیب را هاموقعیت این دیگری پدیده

 بخش به ازمردم بخشی و حاکمیت، به مردم صدای رساندن برای ابزاری خاص، شکل به سینما و عام، صورت به تصویر صنعت 
 از مانع نیز و دهد می نشان را جامعه دردهای است، جامعه مُسکّن گاهی و سنج تب گاهی سینما،. هست نیز مردم از دیگری
 .شود می نٓ  ا شدن حاد و فوران

 



 مخاطبان رفته رفته ،اخیر های سال در ایرانی فرهنگ از برآمده سینمایی تولیدات گسترش و هنری های سیاستگذاری به توجه با
 سودمند ای رسانه عنوانِ به را سینما گذشته از بیش هستند، شهری متوسط طبقه به متعلق عموماً اقتصادی منظر از که سینما

 های شاخصه بر متکی در را خود روایی های سوژه و ها ایده نیز سینما و سینماگران سو آن از. کردند اعتماد آن به و شناخته
 . بگذارد جامعه از قشر این زندگی سبک بر مستقیم تأثیراتی توانست و نهاد بنا طبقه این فرهنگی

 
 مطالعاتی های نمونه بهترین از یکی -ایرانی شده شناخته سینماگر – فرهادی اصغر خورشیدی، 90 و 80 دهه در مثال عنوان به

 «غبار در رقص» فیلم از فرهادی اصلی دغدغه. سینماست در آن بازتاب و ایرانی متوسط طبقه فرهنگ نسبتِ تعریف برای
 همزمان و است وابسته خود فرهنگی های داشته به که است ایرانی جامعه از مهمی بخش ،(1394) «فروشنده» تا( 1381)

 جوان و نوین نسل تا شد باعث جهان معتبر و بزرگ های جشنواره در فرهادی های موفقیت. دارد بدان نیز انتقادی نگاهی
 .شود آن فرهنگی های جلوه و زیستی طبقه ترین متراکم عنوان به شهری متوسط طبقه به توجه اهمیت متوجه بیشتر سینماگر،

 تکنولوژیک و فنی های عرصه در ایران سینمای مالحظه قابل های پیشرفت به توجه با و خورشیدی جدید قرن شروع آستانه در
 فرهنگ بر متکی محتواسازی زمینه در بزرگ جهشی ایران سینمای که داشت انتظار توان می آموزشی دستاوردهای همچنین و

  .کند تجربه را سینما بیانی و زبانی عرصه در جدید های نگاه و ایرانی
 نیروی از برخورداری و دارد برتری خالق صنایع سایر به نسبت چندوجهی، صنعت یک مثابه به سینما در "انسانی سرمایه" نقش

 ازدیگر... و فیلمبرداری تدوین، ،صداگذاری چون پشتیبانی هایفعالیت ویژهبه فیلم تولید فرایند در تجربه با و قوی انسانی
  .رود می شمار به ایران امروز سینمای توفیقات

 دیگر همانند ایرایانه هایبازی و انیمیشن ، ویژه های جلوه ازجمله خود جدیدتر هایبخش در ویژهبه ایران سینمای
  .است نیازمند تولیدی و فنی امور در متخصص انسانی نیروی به همواره کشور هــایبخش
 آزاد هایآموزشگاه کنار در است، بوده ایران نوین سینمای در زیربنایی اقدامات دیگر از توانمندسازی و آموزشی هایفرصت خلق

 و هاداشته از یکی عنوان به توانمی را "ایران جوانان سینمای انجمن" تخصصی و عمومی آموزشی هایدوره ،سینمایی

 .کرد عنوان است انسانی نیروی لحاظ از ایران سینمای قوت و اتکاء نقطه که کشور سینمای حاضر حال مهم هایظرفیت

 روز دانش به آشنایی برای تخصصی هاینشست و هاکارگاه ،آموزشی هایکارگاه قالب در دیگری آموزشی رویدادهای همچنین
 .شودمی برگزار سال طول در سینما خانه سوی از تخصصی صورت به سینمایی جدید دستاوردهای و

 و آموزاندانش آموزش به( غیردولتی و دولتی) عالی آموزش مراکز نیز و غیرانتفاعی هایهنرستان از بسیاری حال این با
 .ورزندمی مبادرت انیمیشن و عکاسی سینما، زمینه در دانشجویان

 در و کند بهینه استفاده ناشناخته استعدادهای از تربیش حمایت راستای در ملی موجود هایظرفیت از است درصدد ایران سیمنای
 نسلی ظهور تردید بی .دارد قرار ایران سینمای اولویت در «خالقانه هایایده صاحبان از حمایت و توانمندسازی» عرصه این

 .باشدمی آن تحقق الزمۀ پایدار و زادرون توسعه و نیست رویا سینما عرصۀ در آفرینارزش و خالق

 
 و کسب جدید رویکرد و محتوا نوآورانه بازار. کند می جلب خود به را ما توجه دیگری حوزه بگذریم، که انسانی نیروی مقوله از

 در امروزه است، "محور محتوا کارآفرینی" عنوان با جدیدی یحوزه زایش آن، پیامدهای از یکی که فرهنگ یحوزه به کاری
 ،«کارآفرینی» یمقوله سه شودمی تالش آن در که ایحوزه است، گرفته قرار محتوا تولید موسسات و هنرمندان توجه مورد ایران

 نزدیک آینده در که کارهایی و کسب شود، زاده جدیدی کارهای و کسب آن دل از و ترکیب، هم با «ثروت» و «فرهنگ»

  .داد خواهند تغییر را ایران در فرهنگی و هنری تولید معادالت

 تصویر صنعت که است نٓ  ا وقت دیگر. رسیده فرا کار و کسب جدید دنیای با ایران، تصویر صنعت اهالی شتیٓ  ا زمان گمانم به

 تجاری، ثارٓ  ا برابر در فرهنگی ثارٓ  ا ی دوگانه ی دوره که چرا. کند منطبق جدید دنیای معیارهای و موازین با را خود ایران، در
 عموماً  که است ثاریٓ  ا نفع به هرچیز از بیش دوگانه، این شدن محو گفت، قطعیت به توان می و است، شدن کمرنگ حال در
 شده فعال ایران سینمای ی بالقوه بازار از درصد 2۵ حداکثر کنون تا ما، های یافته بنابر. . شوند می نامیده فرهنگی یا فاخر ثارٓ  ا



 سینمایی ثارٓ  ا کردن متوقف برای تالش جای به پس دارد، وجود هنری های گونه و ژانرها ی همه برای جا یعنی این و است،
 به و کند پیدا را خود مخاطب ای، گونه و ژانر هر در ارزشی، با اثر هر که دکر نای مصروف را خود سعی باید ،درگیشه موفق

 .یابد دست تجاری نسبی موفقیت

 این باید نیز ما کشور در. نشود تولید یندٓ  فرا وارد اقتصادی ای حرفه الزامات بدون فاخر ثارٓ  ا دنیا، از کشوری هیچ در شاید
 ریزی، برنامه نیازمند که دارد نیز اقتصادی وجهی هنری، وجوه ی اندازه به تصویر، صنعت در اثری هر. شود نهادینه فرهنگ

  .اند شده می تولید فاخرمان فیلمهای برای ما، کشور در کمتر امروز به تا که اسنادی. است تکثیر و پخش استراتژی و بازارسنجی
 و هاشتابدهنده رشد، مراکز نوآوری، هایکارخانه مثل نهادهایی. است ایران فرهنگ یحوزه فردای و امروز نیز، دیگری اولویت

 که ایم کرده شناسایی را ملی برند 120 و صنعت 17 دستکم ایران در. هستند نهادها دست این از هایینمونه ، خالقیت هایخانه
 تصویر صنعت جنبی های بخش به صنایع این ورود قطعاً. باشند داشته تصویر صنعت و سینما صنعت با متقابل خدمات توانند می

 بر عالوهمرکز این ،داشت خواهد حوزه این در جدی نقشی ،"ایران سینمای شتابدهی و وریٓ  نوا مرکز" و بود خواهد تدریجی ،

 سینما، صنعت پایدار گسترش و عرصه، این به سینماگران جدید نسل ورود ایران، سینمای وریٓ  سودا های شیوه ساختن منظم
 در وریٓ  نوا و مجاور صنایع ی حوزه در وریٓ  نوا بازار، گسترش ی حوزه در وریٓ  نوا فناورانه، های وریٓ  نوا ی جنبه چهار در

 . کرد خواهد تسهیل نیز را سینمایی، کارهای و کسب
 مفاهیم تزریق و بخشی آگاهی نیازمند که هستند قشری نخستین هنری، و فرهنگی صنایع صاحبان و صنوف مسیر، این در البته
 یآینده که است راهی تنها جهان، روز تحوالت با آشنایی و صنوف، این مجالست و موانست از حمایت آیند،می شمار به نوین

 و زند می پیوند جهانی بازارهای به را داخلی هنری و فرهنگی تولید یحوزه مدت میان در و کرد خواهد بیمه را ایران فرهنگ
 .کرد خواهد تبدیل جهانی مخاطبان یبدنه در حضوری به را، ایرانی هنر کنونی ایجشنواره حضور
 ایران تصویر صنعت نمایندگی و ثروت خلق برای کشور، از خارج مقیم ایرانیان عظیم ظرفیت از هایی زیرساخت تنظیم با میتوان
 با توانند می خصوصی بخش فعاالن و کشور، از خارج ایرانیان متحده، ایاالت ی نامنصفانه های تحریم به توجه با. کرد استفاده
 خود کشور برای نیز و خود برای بلکه کنند، کمک جهان در ایران تصویر صنعت ترویج به تنها نه مقررات، و استانداردها رعایت

 در ایران تصویر صنعت ی نمایه تواند می که دانم می هایی راه معدود از یکی را خالقانه حل راه این. بپردازند ثروت خلق به
 .ببرد باال توجهی قابل میزان به را، جهانی بسترهای در ایرانی محتوای از ثروت خلق سهم و بخشد بهبود را جهان
 پوست حال در ایرانی فرهنگ و جامعه سویی از که چرا است ایران سینمای برای کننده تعیین سالهایی رو، پیش های سال

 در ایران سینمای نکنیم فراموش .اند یافته هایشان فیلم برای تری المللی بین زبانِ جوان، سینماگران سویی از و است اندازی
 با و کند کسب آبرو و اعتبار جهانی سطح در توانسته ساله هشت تحمیلی جنگ یک البته و ها تحریم اوج در و اخیر دهه چهار

 تالش و درون به نگاه این. نداریم «خودمان» جز اتکایی ی نقطه ایران، سینمای در ما، گفت باید المللی، بین شرایط به عنایت
 فعال نیمه های تشفشانٓ  ا فعالسازی شده، فراموش عوامل ی دوباره فراخوانی شده، فراموش های سرمایه زایی باز برای

 برای  را رو پیش مسیر دشواریها، تمام علیرغم شود می باعث داخلی، منابع هوشمند مدیریت و کشور در خالقیت و وریٓ  نوا
 را ایران سینمای دیگر رویِ تواند می که ای تجربه. بدانیم مطمین یا نشده امتحان های حل راه از سرشار راهی ایران، سینمای

 نٓ  ا افزاری سخت و افزاری نرم ابعاد در ایران، سینمای در نو هایی پدیده زایش و تحول، این برای شرایط. دهد نشان ما به
 .بشناسند «ایران در تصویر صنعت نوزایی دوران» عنوان با را، ایران سینمای سالهای این بعدها، بسا چه.است مادهٓ  ا
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