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  چكيده
هـاي پـس از    ها و عملكرد دولت ها و سياست مشي هدف اين مقاله، تحليل و بررسي خط

نظر هدف كـاربردي،  انقالب اسالمي در حوزه اقتصاد سينما است. روش مورد استفاده از 
هـا   از نظر داده كمي و كيفي و از نظر نحوه اجرا مكانيسم علّي و رديابي فرايند است. داده

ها و وزيران فرهنگ و ارشاد اسـالمي   هاي دولت نامه شامل تمامي اسناد و مصوبات و آئين
هـاي ثانويـه و    نظـران بـوده اسـت. از داده    جمهوري اسالمي ايران و مصاحبه بـا صـاحب  

ها در حوزه اقتصاد سينما بهره بـرده   مارهاي موجود نيز براي بررسي نتايج عملكرد دولتآ
شده است. سپس با روش فرايند رديابي و مكانيسم علّي روند وقـايع هـر دوره در قالـب    

هـا و   دهـد: در تمـامي دوره   ها نشان مي ساختار نمايش داده شده است. يافته- نمودار واقعه
ها و تفكرات خاص هر دولت و حتـي   ها بر اساس ديدگاه سياست ها و مشي ها خط دولت

هـا تغييـر روي    مشـي  ها به يكباره در خط ساليق فردي اتخاذ شده و با تغيير افراد و دولت
ها به آن تداوم بخشيده شده اسـت،   مشي و سياستي كه در تمامي دوره داده است. تنها خط

هـاي داخلـي بـوده اسـت. حتـي در       ارهكاهش اكران فيلم خارجي و افزايش تعداد جشنو
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توجهي و غفلت صورت گرفته اسـت. بنـابراين در    ها كم شاخص توليد نيز در برخي دوره
گذاري كلي و غالب وجـود دارد كـه تمـامي     حوزه اقتصاد سينما خأل وجود يك سياست

هـاي   ها و مسئوالن در راستاي تحقق اهداف آن فعاليت نمايند. به طور كلي سياست دولت
هـاي اقتصـاد سـينماي كشـور بـوده       هاي مختلف عمدتاً در بخش زيرساخت مغفول دوره

  است. 
گذاري فرهنگي، اقتصاد فرهنـگ، صـنايع فرهنگـي،     گذاري، سياست سياست :ها  هواژكليد

  اقتصاد سينما 
  

  مقدمه و بيان مسئله. 1
همچنين كشور مـا  فرهنگ و اقتصاد به عنوان دو مقوله بسيار مهم و كليدي در تمامي دنيا و 

توان از يكديگر جداناشدني دانست، چنانكه دستيابي بـه   مطرح هستند. اين دو مفهوم را مي
حاصل اسـت. بـه سـخن     معنا و بي رونق و توسعه اقتصادي بدون در نظر گرفتن فرهنگ بي

ديگر فرهنگ و هنر ظرفيت انكارناپذير و چشمگيري را براي رونق اقتصادي كشورها فراهم 
يافته بـوده اسـت. بنـابراين     هاي اخير بسيار مورد توجه كشورهاي توسعه د كه در دههكنن مي

نظران قرار گرفتـه   هاست كه مد نظر صاحب سال  Cultural economics مقوله اقتصاد فرهنگ
هاي توليد و آفرينش،  اقتصاد فرهنگ ناظر بر شناخت مناسبات و تعامالت بين حوزه«است. 

با كشف روابط بين اقتصاد و فرهنگ، راه را براي رونق و شـكوفايي  مصرف و بازار بوده و 
ترديد رونق و شكوفايي اقتصاد فرهنگ  ). بي78: 1393(گنجي و حيدريان، » سازد هموار مي

هنگــام اســت. بنــابراين  گــذاري صــحيح و بــه گــذاري و سياســت مشــي نيــز نيازمنــد خــط
هاي اخير ظهور  در دهه«توجه است. اي بسيار مهم و در خور  گذاري فرهنگي مقوله سياست

گذاري فرهنگي را بـه سـمت    اقتصاد خالق و رشد صنايع فرهنگي، تأكيد و تمركز سياست
  ). 18- 19: 1393(تراسبي، » بخش بالقوه اقتصادي فرهنگ و هنر تغيير داده است

ـ   Cultural industriesدر واقع فرهنگ و هنر و به بيان ديگر، صنايع فرهنگي ل ظرفيت قاب
انـد. صـنايع فرهنگـي     توجهي را براي توسعه اقتصادي و رونق و شكوفايي آن پديـد آورده 

شود كه يكي از آنهـا سينماسـت. اهميـت سـينما نـه تنهـا از آن        گستره وسيعي را شامل مي
هـاي فرهنگـي،    شـود، بلكـه از جنبـه    هاي تأثيرگذار محسوب مـي  روست كه يكي از رسانه

تواند در خور توجه باشد. از سويي، صنعت  يژه اقتصادي مياجتماعي و سياسي و به طور و
ساز در جامعه است. چنانكه ميزان استفاده از ظرفيت سينما  سينما از ابزارهاي اصلي فرهنگ
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شود. از سوي ديگر با  هاي توسعه فرهنگي در جامعه محسوب مي به عنوان يكي از شاخص
تواند به منبع درآمد اقتصادي قابل  يشده م گذاري دقيق و حساب مشي گذاري و خط سياست

اعتنايي براي كشور تبديل شود. صنعت سينما، عالوه بر اينكـه در اكـران داخلـي، سـينماي     
تواند منبـع درآمـد مسـتقيم قابـل      هاي سينمايي ارزشمند داخلي مي خانگي و صادرات فيلم

ه در سـطح  ويـژ  هـاي سـينمايي، بـه    توجهي براي دولت و كشور باشد، برگزاري جشـنواره 
انجامد كـه هـم بـه لحـاظ      المللي در كشور به نوعي به گسترش و رونق گردشگري مي بين

زايـي از   فرهنگي و هم اقتصادي داراي اهميت است. افزون بر اين سينما به لحـاظ اشـتغال  
زايـي مسـتقيم در    اي برخوردار است كه اين هم به لحاظ اشتغال ظرفيت بسيار قابل مالحظه

  شاغل جانبي آن شايسته توجه است.سينما و نيز م
بـرداري از ثمـرات آن بـه لحـاظ      بنابراين براي دستيابي به رونق اقتصـاد سـينما و بهـره   

گيـران فرهنگـي، بـه طـور ويـژه       گذاري و عملكرد مسـئوالن و تصـميم   اقتصادي، سياست
بـه  مسئوالن سينمايي كشور بسيار داراي اهميت است. در اين مقاله بر آنـيم كـه بـا توجـه     

ها و به تبـع   هاي فرهنگي در حوزه اقتصاد سينما و عملكرد دولت اهميت موضوع، سياست
مورد تحليل قرار دهـيم.   1396تا  1361زماني سال   آنها، مسئوالن سينمايي كشور را در بازه

از آن روست كه از پيروزي انقالب اسالمي تـا سـال يادشـده بـه دليـل       1361انتخاب سال 
برد.  و نيز آغاز جنگ تحميلي هنوز سينما در شرايط بالتكليفي به سر ميشرايط ويژه كشور 

البته بايد در نظر داشت كه پژوهش هاي بسياري در حوزه سينما و سياست گـذاري سـينما   
در بخش داخل و خارج از كشور انجام شده است اما از روش تكنيك مكانيسم علي بـراي  

ره گرفته نشده اسـت. بنـابراين سـؤال اصـلي     تحليل سياست گذاري هاي سينما تا كنون به
هـاي فرهنگـي و عملكـرد     مشـي  هـا و خـط   مورد بررسي در اين مقاله آن است كه سياست

هاي مورد نظر در حوزه اقتصاد سينما چگونه بوده  هاي پس از انقالب اسالمي در سال دولت
  و چه نتايجي در بر داشته است. 

  
  . مباني و چارچوب نظري2

گ به عنوان حوزه مستقلي از مطالعه و پژوهش در آثار افرادي چون جان كنت اقتصاد فرهن
 و بـامول و بـوون    John Kenneth Galbraith & Lionel Robbins گالبريـت و ليونـل رابينـز   

Baumol & Bowen  منـد در مـورد هنـر بـه كـار گرفتـه شـد         براي نخستين بار به طور نظام
ها و تعاريف متعددي از اصطالح اقتصاد فرهنگ  داشت). برEinarson ,2016 :14 (اينارسون
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دارد، عبارت » صنايع فرهنگي«وجود دارد. يكي از اين تعاريف كه ارتباط نزديكي با مفهوم 
كنندگان  داري مدرن را كه تقاضاي مصرف هاي سرمايه است از: اقتصاد فرهنگ تمامي بخش

شـود، پاسـخ    عي و ... مربـوط مـي  را براي سرگرمي، تزئينات، آراستگي و نموودهاي اجتما
). اقتصاد فرهنگ 23: 2013است (يونسكو,   Symbolic valueدهد و داراي ارزش نمادين مي

گزارش عصـر  «در حال حاضر براي كشورهاي توسعه بسيار اهميت دارد. چنانكه بر اساس 
 2013در سـال   1)2015» (فرهنگي؛ اولين نقشه جهاني صنايع فرهنگـي و خـالق يونسـكو   

ميليارد دالر آمريكا داشـت   25/2نايع فرهنگي و خالق در سراسر دنيا درآمدي در حدود ص
ميليون نفر شغل فراهم كرده است. يازده بخش صنايع فرهنگي و خالق سـنگ   29و  براي 

دهد. اين صـنايع در سـال    بنا و بنياد منسجم، گسترده و جهاني اقتصاد جهاني را تشكيل مي
ميليون  5/29درصد توليد ناخالص جهاني) و  3ميليارد دالر ( 250/2درآمدي برابر با  2013

شغل به ارمغان آورده است. از ميان صنايع فرهنگي، تجارت فيلم بـه يـك صـنعت جهـاني     
المللـي از   دهد كه درآمدهاي صنعت فيلم در سـطح بـين   تبديل شده است. آمارها نشان مي

: Walls & McKenzi  2012 والز و مكنزي,دو برابر افزايش يافته است ( 2009تا  2000سال
198 -199 .(  

تـرين   هاي مختلفي ارزيابي كـرد. اساسـي   توان از راه كاركرد اقتصادي يك صنعت را مي
هـاي كـالن    گيري ميزان كمكي است كه صنعت مربوطه بـه شـاخص   روش سنجش، اندازه

بـت، اشـتغال،   كند: ارزش توليـد ناخـالص، ارزش افـزوده، تركيـب سـرمايه ثا      اقتصادي مي
ها  ). براي اقتصاد سينما، ذيل اقتصاد فرهنگ، شاخص168: 1393صادرات و غيره (تراسبي، 

تـوان بـه ميـزان     هاي اقتصاد سينما، مي . از جمله شاخص2هايي برشمرده شده است و مؤلفه
زايي، ميزان درآمـد و گـردش    هاي سينمايي و صندلي، ميزان اشتغال توليد فيلم، سرانه سالن

هاي سينمايي اشاره  المللي و شركت در جشنواره ي حاصل از فروش بليت، ارتباطات بينمال
  ).Hill & Kawashima 2016 كرد (هيل و كاواشيما,

  
  گذاري فرهنگي  گذاري و سياست مشي خط 1.2

گـذاري يـا    هاي مختلف، از جمله مـديريت، اصـطالحاتي ماننـد سياسـت     در علوم و رشته
روند كـه در واقـع    ريزي و استراتژي گاه به جاي يكديگر به كار مي برنامهگذاري،  مشي خط

گـذاري يـا    مشـي  به لحـاظ كـاربرد و معنـا متفـاوت از يكديگرنـد. هارولـد السـول خـط        
هـا و اقـدامات    شـده از اهـداف، ارزش   را يك برنامه طراحي policymaking گذاري سياست
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يافتگي، گستردگي و  نگري، هدفداري، عموميت هاي پايداري، آينده داند كه داراي ويژگي مي
گيـرد. الگـوي تصـميمات يـك سـازمان را       گري است و دولت در كانون آن قرار مي نمايان

گذاري، جامعه است، اما  مشي كند. پهنه استراتژي، سازمان و پهنه خط مي  استراتژي مشخص
اي  به مجموعه Planning ريزي گذاري و استراتژي است. برنامه مشي ريزي منتج از خط برنامه

شده به منظور گذر از وضع موجود و دستيابي به موقعيت مطلوب اطالق  از اقدامات طراحي
). در نتيجه 93- 92: 1391گيرد (حاجياني،  گذاري و راهبرد قرار مي مشي شود و ذيل خط مي

ري گـذا  مشـي  به معناي خط Cultural policymaking گذاري فرهنگي مشي بايد گفت كه خط
گذاري عمومي و ايـن معنـا بـا سياسـت      مشي براي فرهنگ است و نه نگاه فرهنگي به خط

تـرين   نگاه ساختارگرايانه به سياست، كه سياسـت را در وسـيع  (  Cultural politics فرهنگي
كنـد و   ها و سـاختارهاي اجتمـاعي درك مـي    مفهوم ممكن به مثابه ستيز و دگرگوني هويت

 Politics of ) و سياسـت فرهنـگ  شناسـي سياسـي دارد   م در جامعـه حكايت از تغيير پاراداي

culture )  هـاي مختلـف فرهنگـي، از جملـه      ناظر به ابعاد سياسي و نتايج رفتارهـا و شـكل
) متفـاوت اسـت (آزاد ارمكـي و    پسند و نيز قدرت اجتماعي فرهنگ تبليغات، سينماي عامه

  ).49: 1389منوري، 
هاي سطح باال و وسيع (از طريق فرايندهاي  و بيانيهاي از اصول  مشي طيف گسترده خط

سياسي دولت اتخاذ شده) تا تصميمات اداري ويژه (در بخش كـوچكي از سـازمان دولتـي    
توان شـامل ايـن مـوارد دانسـت:      مشي را مي شود. در واقع خط شود) را شامل مي اتخاذ مي

اساسـي، دسـتورات پيچيـده و    هاي دولت مانند قـانون   هاي اساسي دولت يا كل بيانيه بيانيه
شوند، بررسي  گسترده كه در قالب استراتژي براي حل مسائل اجتماعي يا اقتصادي بيان مي

ها براي موضوعات  ها يا قوانين و بازنگري (تغيير و اصالح) دستورات و دستورالعمل برنامه
). از سـوي  1395فـرد،   اي يا اداري و استانداردهاي عملياتي يا قوانين تجـاري (دانـش   رويه

هاي دولت  گيري مشي عمومي صرفاً از طريق بررسي اسناد رسمي تصميم ديگر، مطالعه خط
پذير نيسـت.   هاي رسمي قابل دسترس باشد، امكان كه در قوانين، لوايح، مقررات و گزارش

هاي اداري قرار دارند و ايـن مـدارك    هاي عمومي وراي مباحث رسمي و تصميم مشي خط
هاي دولت باشند (هاولت، رامش  ها يا عدم انتخاب دهنده علل اصلي انتخاب نتوانند نشا نمي

اي  مشي عمومي پديده ). بنابراين خطM. Howlett, M. Ramesh & A. Perl  1395 :16 و پرل،
هـاي مختلـف حاضـر در     هاي مختلف است كه از سوي افـراد و سـازمان   از تصميم متشكل
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هاي افراد ديگري است كه در  متأثر از نظرات و ديدگاهها  شود و اين تصميم دولت اتخاذ مي
  ). 20كنند (همان:  درون يا بيرون از دولت فعاليت مي

  
  گذاري در حوزه اقتصاد سينما مشي خط 2.2

هاي اخير از تمركز مستقيم بر خود هنر، بـه سـمت يـك سياسـت      سياست فرهنگي در دهه
ت هنري هم به منزله يك بخـش خـاص از   تر تغيير كرده است. در اين فرايند سياس گسترده

گـذاران در ايـن    ). وظيفه سياست118: 1393سياست فرهنگي متحول شده است (تراسبي، 
توان به منزله يافتن تعادل مطلوب ميان توليد ارزش اقتصادي و ارزش فرهنگـي   زمينه را مي

عبيـر كـرد   حاصل از هنر و سپس اتخاذ تصميمات مربوط به تأمين بودجه متناسـب بـا آن ت  
مشـي كـالن و    هايي هستند كه خـط  گذاري، نهادها و سازمان ). متوليان سياست122(همان: 

گذاري به طور  مشي گذاري و خط كنند. در كشور ما سياست خرد را در سطح ملي تعيين مي
كلي در حوزه سينما بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و بـه طـور خـاص، سـازمان     

خانه است. البته شوراي عالي انقالب فرهنگي، مجلس شوراي اسالمي  سينمايي اين وزارت
  آيند. شمار مي گذاري اين حوزه به و هيئت وزيران نيز از جمله متوليان سياست

هـا و عملكردهـاي    شده، در اين مقاله براي تحليل و بررسي سياسـت  بنا بر مباحث بيان
نقالب، با توجه بـه اسـناد و مصـوبات    هاي پس از ا ها در حوزه اقتصاد سينما در سال دولت

 Causalهـاي ثانويـه از روش مكانيسـم علّـي     نظـران و داده  مرتبط، نتايج مصاحبه با صاحب

mechanism  پايـه   و رديابي فرايند استفاده شده است. رديابي فرايند در مطالعه موردي كالن
العه تبييني يك پديده فرض است كه مط در علوم اجتماعي و سياسي غالباً مبتني بر اين پيش

انـد.   خاص مستلزم فهم فرايند وقوع يا رديابي توالي علّي حوادثي است كه متعاقب هم آمده
از اين رو براي تبيين يك واقعه خاص بايد آن را در يك پيوستار علّـي قـرار داد و مراحـل    

يـت  هـاي اخيـر اهم   ). در سال96: 1387مختلف وقوع آن پديده را روشن ساخت (طالبان، 
ويـژه علـوم اجتمـاعي بيشـتر      نظران به محور در ميان صاحب هاي مكانيسم ها و تبيين تحليل

سـاختار فـراهم آورنـده     -  .  تحليـل واقعـه  )Gerring 2010 :20 گرينگ,(روشن شده است 
هـاي   دستگاهي صوري براي تجزيه وقايع كـالن و بازسـازي و سـازماندهي مجـدد بخـش     

). 101: 1387سيري علّي از فرايندهاي تاريخي اسـت (طالبـان،   دهنده آنها به مثابه تف تشكيل
هاي اقتصاد سينما با توجـه بـه    ها و مؤلفه هاي ثانويه نيز بر اساس شاخص عالوه براين، داده

  منابع اشاره شده در اين موضوع، مد نظر قرار گرفتند.
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  شناسي . روش3
ي (آميخته) اسـت كـه از تكنيـك    اين مقاله از نظر هدف، كاربردي و از نظر داده كمي و كيف

ها استفاده شـده اسـت. همچنـين بـراي      براي تحليل سياست  Process tracingرديابي فرايند
هـاي ثانويـه و    هـا، داده  ها و اقدامات دولت ها بر مبناي نتيجه اعمال سياست تحليل سياست

تمامي مصـوبات،  هاي ثانويه مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماري شامل  تحليل داده
ها و قوانين دولت، مجلس شوراي اسالمي و شوراي عالي انقالب فرهنگي از سـال   نامه آئين

هـاي مصـوب    . قـانون 1در موضوع اقتصاد سينما بوده است كه عبارتنـد از:   1396تا  1361
هاي مصوب وزارت فرهنگ  نامه . آئين3. مصوبات هيئت وزيران، 2مجلس شوراي اسالمي، 

هـا،   هاي اعالمي دولت . برنامه5. مصوبات شوراي عالي انقالب اسالمي، 4سالمي، و ارشاد ا
سـاله اقتصـادي،    هاي توسـعه پـنج   . برنامه7هاي وزيران فرهنگ و ارشاد اسالمي و  . برنامه6

هـاي بـه كارگرفتـه شـده توسـط       ها و سياست مشي اجتماعي و فرهنگي. از آنجايي كه خط
نظـران   برفي بـا پـنج تـن از صـاحب     د، مصاحبه به روش گلولهها الزاماً مكتوب نيستن دولت

اين بوده است كـه  1361وكارشناسان مرتبط و در دسترس انجام شد. علت مبنا گرفتن سال 
هاي نخست انقالب اسالمي، تكليف سينما تا  تا قبل از اين سال به دليل شرايط خاص سال

داشـت و اكـران سـينماها بـه     اي وجـود ن  حدي نامشخص بود و حتي توليد قابل مالحظـه 
  هاي خارجي و برخي توليدات قبل از انقالب اختصاص داشت. فيلم

هاي اقتصاد سينما (برگرفتـه از ادبيـات نظـري مـرتبط)،      عالوه براين بر اساس شاخص
ها و  مشي هاي ثانويه، مشتمل بر آمار و اطالعات كمي گردآوري شده است. سپس، خط داده

ها بنا بر توالي زماني تنظيم شد و با روش رديابي فرايند و مكانيسم  عملكردها بر اساس داده
هـاي مبتنـي بـر     ايده اصلي تحليـل «ساختار نمايش داده شد. - علّي به صورت نمودار واقعه

(هدسـترم و  » مكانيسم اين است كه در تشريح و تحليل بايد به فراينـدهاي علّـي پرداخـت   
). منظور از مكانيسم علّي، بيان سلسله حوادث Hedstrom & Ylikoski  2010 :50ايليكسكي,

ايــن از حيــث «و چرخــه متغيرهــا و نحــوه چيــنش عوامــل و يــا نيروهــاي مــؤثر اســت. 
تر  گيرندگان بسيار مهم است كه سناريوها يا حاالت محتمل شناختي و نيازهاي تصميم روش

يـري حـاالت   گ شوند تا بتواننـد مـانع شـكل    تحت چه شرايط و طي چه فرايندي محقق مي
). 98: 1390(حاجيـاني،  » گيري حاالت مطلوب و دلخواه شـوند  نامطلوب و تسريع درشكل

پردازي تاريخي اين است كه در اينجا فقط به توالي و ترتيب  البته تفاوت اين رويه با روايت
شود.  شود، بلكه بر سرشت علّي يا تكويني آن نيز تأكيد مي زماني وقايع و رخدادها اكتفا نمي
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به بيان ديگر در رويه رديابي فرايند يا روايت علّي واقعـه منفـرد تحـت مطالعـه بـه عنـوان       
شود.  محصول و نتيجه نهايي در فرايند يا توالي وقايعي كه منجر به آن شده است، تحليل مي

از اين رو بايد جدا از توصيف توالي و ترتيب تاريخي و زماني ميان وقايع نشان داده شـود  
ه نيز منجر به واقعه بعدي شده كه در انتهـاي ايـن تسلسـل علّـي واقعـه تحـت       كه هر واقع

بررسي به وجود آمده است. به اين ترتيب شكل دادن به يك فرايند علّي در يك مورد منفرد 
مستلزم اطالعات جزئي و دقيق در مورد توالي وقايع در يك فرايند تاريخي نسـبتاً گسـترده   

ساختار -  . بنابراين در اين تحليل با استفاده از نمودار واقعه)100- 101: 1387است (طالبان، 
روندها و وقايع مورد نظر در قالبي صوري و با استدالل بازسـازي شـده اسـت. در نهايـت     
عملكرد هر دولت در قالب نمودار به صورت اجمالي نمايش داده شده و مورد تحليل قرار 

  گرفته است.
  

  ها . بحث و يافته4
هاي ثانويه در خصوص  هاي انجام شده و همين طور داده ها و مصاحبه مشي خطبا توجه به 

هاي  هاي مختلف پس از انقالب در خصوص اقتصاد سينما بر مبناي شاخص عملكرد دولت
ها و عملكردهاي هر دوره را به ترتيـب   مشي توان به روش مكانيسم علّي خط مورد نظر، مي

است بر مبناي استدالل، وقـايع هـر دوره بـه شـكل      وقايع نمايش داد. در ادامه تالش شده
نمايش داده شود. در ادامـه هـر نمـودار، عوامـل،     » ساختار - واقعه«صوري در قالب نمودار 

  مراحل و وقايع مرتبط با دوره مورد نظر با ذكر شماره و ترتيب وقوع آورده شده است.
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  1368تا  1361ساختار دوره زماني  - . نمودار واقعه1نمودار

  )1357: وقوع انقالب اسالمي (سال 1زمينه  پيش
  )1359: آغاز جنگ تحميلي (سال 2زمينه پيش

ما با مركز فحشـا   ،ما با سينما مخالف نيستيم« . سخنراني امام خميني (ره) در بهشت زهرا:1
سينما يكي از مظاهر تمدن است كه بايد در خدمت اين مردم، در خدمت تربيت ... مخالفيم

  ».اشداين مردم ب
 گذاري سينما . بالتكليفي در عرصه سياست2

 . توقف توليد فيلم سينمايي 3

  . مصادره برخي سينماها توسط برخي نهادها4
شـده و   هاي سـينما در شـهرهاي اشـغال    . اشغال برخي شهرها و تعطيلي يا تخريب سالن5

  زيرآتش بمباران
  ر شده ايراني قبل از انقالبهاي سانسو هاي سينمايي خارجي و برخي فيلم . اكران فيلم6
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گـذاري انـوار، بهشـتي و حيـدريان و      ): ايجاد مثلث سياست1361. وزارت خاتمي (سال 7
  »حمايتي، هدايتي و نظارتي«سينماي 

  1361ماه  . برگزاري نخستين جشنواره سينمايي فيلم فجر در بهمن8
مان صداوسـيما بـه   . ورود سه جريان سپاه به عنوان نهادي انقالبي، حـوزه هنـري و سـاز   9

  عرصه توليد و آموزش سينما و غلبه معاونت سينمايي بر هر سه جريان 
گـذاري و اجرايـي    : تأسيس بنياد سينمايي فارابي به عنوان بـازوي سياسـت  1362. سال 10

فارسـي قبـل از    تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي انتقال از سـينماي فـيلم  
با نگاه پااليش سينماگران و تربيت نيروي انساني مطابق با اهداف  انقالب به سينماي انقالب

  انقالب
هـاي   هاي هنري و معناگرا براي حضـور در جشـنواره   . اولويت قرار گرفتن ساخت فيلم11

  خارجي
  : مصوبه تعيين نرخ بليت سينما توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي1362. سال 12
  هاي سينمايي خارجي اني و كاهش اكران فيلم. سياست توليد فيلم سينمايي اير13
  . تصويب معافيت توليدكنندگان از عوارض شهرداري14
  سازي از پرداخت سود بازرگاني : تصويب معافيت ورود كاالهاي فيلم1363. سال 15
  هاي سينمايي براي اكران در سينماها بندي (الف، ب، ج و د) فيلم . درجه16
  (قاچاق) و عدم اتخاذ موضع درست در قبال اين پديدهها  . ورود ويدئو به خانه17
: تصويب اخذ دو درصد از كل فروش بليت سينما جهـت بهبـود وضـعيت    1365. سال 18

  رفاهي و صنفي شاغالن سينما
  گيري خانه سينما  :شكل1368. سال 19
. توجه به سينماي كودك و مخاطب كودك و نوجوان و تأمين اعتبـار تكميـل عمليـات    20

 ماني سالن و سينماي طرح كانون پرورش فكري ساخت

هـاي نخسـت    هاي ناشـي از اتفاقـات سـال    با وجود بحران 1368تا  1361هاي  در سال
اي مبني بر احيا و بازسازي سـينما   هاي دفاع مقدس، اراده انقالب اسالمي و همزماني با سال

جود داشت. اين در قالب مطابق با معيارهاي جديد جامعه ايران در ميان مسئوالن سينمايي و
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مطرح شد و منجر به پيامدهاي مثبتي همچون » هدايتي، نظارتي و حمايتي«سياست سينماي 
هاي داخلي همچون فجر و توليـد فـيلم سـينمايي مطـابق بـا معيارهـاي        برگزاري جشنواره

هاي خـارجي شـد.    انقالبي و اسالمي و نيز واجد معيارهاي متناسب با شركت در جشنواره
هاي مختلف، سينماهاي بسـياري   ها به دليل جنگ و بمباران شهرها و استان ه در اين سالالبت

گوياي افزايش سـرانه فضـاي    1368غيرفعال يا تخريب شده بودند و تعداد سينماهاي سال 
است. در اين دوره تأسيس بنيـاد فـارابي و بنـا نهـادن      1361سينمايي كشور نسبت به سال 

ها حوزه هنري نيز تأسيس  نما قابل مالحظه است. البته در اين سالهاي تأسيس خانه سي پايه
هاي فرهنگـي   هاي سينما، در كنار بخش شده بود و با در اختيار داشتن تعداد زيادي از سالن

هـاي   ساير نهادها از جمله سپاه در حوزه سينما و فرهنگ فعاليت داشت كه از جمله فعاليت
هاي آموزشي و تربيت هنرمندان اشاره كرد. به لحـاظ   ورهتوان به برگزاري د ها مي اين بخش

هـاي بعـدي،    درآمد فروش بليت و ميزان استقبال مردم از سينما، اين دوره نسـبت بـه دوره  
بسيار درخشان است. البتـه بايـد گفـت كـه سياسـت مسـئوالن مبنـي بـر عـدم توجـه بـه            

اي)، ورود ويـدئو بـه    نوارهپسند بودن سينما (توجه بسيار به سينماي معناگرا و جش مخاطب
كشور و رواج آن و سياست نامشخص و نامتناسب مسئوالن در قبال آن سبب شـد كـه بـه    

هاي بعد كاسته شود. بايد گفـت كـه يكـي از عوامـل      مرور زمان از مخاطبان سينما در دوره
 ترغيب مردم به سينما در اين دوره توجه مسئوالن سينمايي به حوزه فيلم كودك و نوجـوان 

گذاران قرار  مشي گذاران و خط پوشي سياست هاي بعدي به كلي مورد چشم بود كه در دوره
را براسـاس   1368تـا   1361هـاي   هـا و اقـدامات و عملكـرد سـال     گرفت. حاصل سياست

  توان به طور خالصه نمودار زير نمايش داد: هاي اقتصاد سينما، مي ترين شاخص مهم

 

منبع: معاونت توسعه فناوري  1361- 1368هاي  مات و عملكرد سالها، اقدا مشي . حاصل خط2نمودار
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0

500

1000

تعداد سالن 
سينما

فيلم توليد 
شده 

فيلم خارجي 
اكران شده

جشنواره 
داخلي

تعداد 
تماشاگران 

سينما

فروش بليت حضور در 
جشنواره هاي 

خارجي
1361 1368



  1399تابستان سال دهم، شمارة اول، بهار و  ،رسانه و فرهنگ   112

ها و عملكردهـاي دولـت    شود، انتخاب سياست طور كه در نمودار باال مشاهده مي همان
هاي مورد نظر سبب بازده و عملكرد مثبـت رو بـه رشـد آن در زمينـه توليـد فـيلم،        درسال

هاي خارجي و ميـزان جلـب مخاطـب     ، شركت در جشنوارههاي داخلي برگزاري جشنواره
هاي خارجي بوده  براي سينما بوده است. تنها كاهش شاخص در اين دوره، تعداد اكران فيلم

ايم، امـا ميـزان رشـد آن     هاي سينما نيز اگرچه شاهد رشد بوده است. در زمينه توسعه سالن
تعطيلي و غيرفعـال بـودن سـينماهاي    ها نيز به دليل  چندان چشمگير نبوده و برخي افزايش

بـه بعـد    1367شهرها تحت تأثير دوره جنگ و دفاع مقدس و فعاليت مجـدد آن در سـال   
  است. 

  
  1376تا  1368ساختار دوره زماني -  . نمودار واقعه3نمودار

  )1368: پايان جنگ و ورود به دوره موسوم به سازندگي (1زمينه  پيش
  گذاري دوره گذشته ابقاي مثلث سياست: وزارت خاتمي و 1369. سال1
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هاي جديـد سـينمايي در    . ايجاد انگيزه براي بخش خصوصي در جهت تأسيس سالن2
  كشور 
  . تعيين گروهي از متخصصان براي تعيين صالحيت آثار كودك و نوجوان3
  متري در شهرهاي كوچك ميلي 16هاي  هاي كوچك براي نمايش فيلم . تأسيس سالن4
هاي مختلف آموزشي و پژوهشـي   نويسي و نيز دوره ه وكارگاه فيلمنامه. تشكيل مدرس5

  و تربيت فيلمسازان و مديران با نگاه متفاوت در حوزه هنري
به دليل آغاز بـه  » خانه فرهنگ بنياد مستضعفان و جانبازان«: حكم تعطيلي 1370. سال6
ه ثبـت نـام و سانسـور    به دليل افزايش هزين» كانون فيلم وزارت فرهنگ ارشاد اسالمي«كار 

  هاي خارجي شديد فيلم
هاي سينما بـا عنـوان    . اجراي طرح سانسي كردن سينماها در ادامه طرح ارزيابي سالن7

  »ايجاد امنيت براي تماشاگر«
انـدركاران سـينما، نويسـندگان و     نفر از دسـت  50هاي ايراني توسط  بندي فيلم . درجه8

  رمندانمنتقدان به منظور جلب مشاركت بيشتر هن
  . برگزاري اولين جلسه مجمع عمومي كانون كارگردانان9

  سازي و سينما . تسهيل ورود و مشاركت بيشتر زنان درفيلم10
 شهر 45 در سينما 90 حوزه هنري، در نتيجه به مستضعفان بنياد سينماهاي . واگذاري11
   قرار گرفت. هنري حوزه سينمايي خدمات مجتمع پوشش تحت

المللـي را مـورد سـتايش     هاي بين خردادماه هاشمي رفسنجاني موفقيت: 1371. سال 12
ها  خرداد در نماز عيد قربان با افتخار از حضور سينماي ايران در جشنواره 22قرار داد و در 

  ياد كرد.
  نامه همكاري فرهنگي با ساير كشورها . امضاي موافقت13
  . تصويب اصول سياست فرهنگي كشور14
  ن مجمع خانه سينما . برگزاري نخستي15
  . تصويب شرايط استفاده از لوازم وتجهيزات سمعي و بصري16

  : ورود ماهواره به كشور در اوايل دهه هفتاد2زمينه  پيش
  هاي افرادي چون مخملباف و اعتراض به آنها  . ساختن فيلم17
  . اعطاي فضاي باز و آزادي به هنرمندان 18
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  فرهنگ. ايجاد حساسيت در جامعه نسبت به 19
  . سخنراني رهبري و طرح موضوع تهاجم فرهنگي20
  . استعفاي خاتمي و انتصاب الريجاني21
. مطابق با تبصره سه مصوبات شوراي پول و اعتبارات و سازمان برنامه و بودجـه در  22
ها موظف به دريافت سيزده درصد سود از بخش فـيلم سـازي بودنـد كـه      بانك 1371سال 

مانده بـه   هاي سينمايي و شش درصد باقي برعهده مجريان فيلم بازپرداخت هفت درصد آن
  صورت يارانه بر عهده سازمان برنامه و بودجه بود.

نرخـي شـدن ارز و دولتـي بـودن مـواد       : قطع يارانه دولتي سـينما، تـك  1372. سال 23
  ها سازي و افزايش هزينه فيلم

سه بودجه بـراي سـاخت   . در نظر گرفتن حدود يك ميليارد تومان بر اساس تبصره 24
  سينما 
  . شكل ديگري از كمك دولتي؛ اعطاي وام دولتي با مجموع پانصد ميليون تومان 25
نامه عرضه و نمايش نوارهـاي ويـدئويي و توليـد و تـأمين و صـدور       . تصويب آيين26
  پروانه 
  هاي تصويري . تأسيس مؤسسه رسانه27
  ر فيلم با حدود ده ميليون تومان براي ه» بازگشت سرمايه در اكران«. طرح بيمه 28
. تعيين جايزه وزير براي آثار الف داراي مخاطب بيشتر و با شرط عدم رواج خرافـه،  29

  حجابي يا كاربرد جمالت ركيك  بي
.  اعالم آمادگي حوزه هنري براي مشاركت با بخش خصوصي براي توليد و تجهيـز  30
  سينمايي
  ط حوزه هنري. تأسيس مؤسسه آموزش عالي سوره توس31
  . انتخابات رياست جمهوري و انتصاب ميرسليم به عنوان وزير32
  )  1376فيلم تا سال  67. تأسيس انجمن سينماي انقالب و دفاع مقدس (توليد 33
  گيري هيئت اسالمي هنرمندان  .  شكل34
: انتصاب خاكبـازان (از حـوزه هنـري) در جايگـاه مـديركل نظـارت و       1373. سال 35

  امور سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميارزشيابي 
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: فريدزاده جانشين انوار در معاونت سينمايي و حقيقي جانشين بهشتي در 1374. سال36
  فارابي شد.

  هاي سينمايي و مواد سمعي و بصري هاي توزيع و نمايش فيلم . تصويب سياست37
  كشورهانامه همكاري فرهنگي با ساير  :امضاي موافقت1375. سال 38
  . رجبي معمار جانشين حقيقي در فارابي شد.39
  ها به طور گسترده  . سياست نظارت و بازبيني فيلم40
  . تصويب قانون تغيير محاسبه برق سينماها41
  كنندگان . تخصيص اعتبارات باال از طريق وام تبصره سه به تهيه42
  . ايجاد رديف مستقل براي بودجه سينما43
  هاي شديد هنرمندان به عملكرد خاكبازان سبب عزل وي شد. ضاعترا 1375. سال 44
اله داد و حضور رئيس جمهور در مراسم  گذاري جشن خانه سينما توسط سيف . پايه45
  اختتاميه

، چـرخش  1371در دوره مورد نظر، با تغيير وزير فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي در سـال     
گـذاران و مسـئوالن    هـاي سياسـت   ها و اولويـت  مشي مديريتي در عرصه سينما و تغيير خط

بـه  1372ويژه از سـال   سينمايي روي داد. با تغييرات ايجادشده در ساختار مديريت سينما به
هاي مسئوالن به شدت دستخوش تغيير شد. با تدوين مقررات و  مشي ها و خط بعد سياست

گيرانه، نظارت بر توليـدات سـينمايي شـدت گرفـت، از سـوي ديگـر        سازوكارهاي سخت
مديريت برخي مديران در جايگاه نظارت و ارزشيابي معاونت سينمايي، زمينـه ناخرسـندي   
هنرمندان فراهم آمد تا حدي كه به نامه اعتراض آنها و حتي برخي مسئوالن، بـه كـار آنهـا    

ها بيشترين ميـزان توليـد آثـار دفـاع      پايان داده شد. به لحاظ توليدات سينمايي، در اين سال
ايم كه نشانه توجه مسئوالن به اين امر است. از سوي ديگر با وجود تأكيـد   مقدس را داشته

هاي نخست دهه هفتاد بـر توسـعه سـرانه فضـاهاي سـينمايي در       مسئوالن به ويژه در سال
هاي سينمايي به نسبت رشد جمعيت كشور روي نداد. با وجود اين، به  كشور، توسعه سالن

هـاي   ها نسبت به دهه شصت شـاخص  ر اين سالدليل فراغت از جنگ و دوره سازندگي، د
گـذاران بـوده اسـت. در نهايـت حاصـل       مشـي  بيشتري از اقتصاد سينما مـورد توجـه خـط   

تـوان بـه طـور خالصـه در      را مي 1376تا  1368هاي  ها، عملكرد و اقدامات سال مشي خط
  جدول و نمودار زير نشان داد:
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منبع: معاونت توسعه فناوري  1376تا  1368هاي  رد سالها، اقدامات و عملك مشي . حاصل خط4نمودار

  )1395سازمان سينمايي (

هـاي مـورد    بر اساس نمودار، عملكرد دولت سازندگي به طور كلي در تمامي شـاخص 
هـاي خـارجي و تعـداد تماشـاگران و      نظر مثبت بوده است، تنها در شـاخص اكـران فـيلم   

رغـم كـاهش    ميزان فروش بليت سـينما، علـي  مخاطبان سينما شاهد كاهش هستيم. افزايش 
گر افزايش شاخص متوسط بهاي بليت بوده است. البته در زمينـه   تعداد تماشاگران آن، نشان

هاي سينما با وجود اقداماتي كه انجام شده و سير افزايشي نيز داشته است، بـه   توسعه سالن
خگوي افزايش جمعيـت  حد كافي به سرانه فضاي سينماي كشور افزوده نشده است تا پاس

  هاي پيش رو باشد. كشور در دهه هفتاد و سال
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  1384تا  1376ساختار دوره زماني  -  . نمودار واقعه5نمودار

  )1376زمينه: انتخاب سيد محمد خاتمي و فضاي مرتبط با آن دوره (سال  پيش
  اله داد به عنوان معاون سينمايي (داراي تجربه صنفي) . انتخاب سيف1
نفر از كاركنان  70سازي و كاستن  ب پزشك در مديريت فارابي با هدف كوچك. انتصا2
  آن

  . لغو لزوم و شرط شركت در جشنواره براي اكران در سينما3
  ها . تشكيل شوراي صنفي براي اكران فيلم4
  ها  نامه . حذف شوراي فيلم5
  . اصالح مقررات شوراي پروانه ساخت و نمايش در جهت تسهيل ساخت فيلم6
  هاي گذشته همچون بانو و آدم برفي . رفع توقيف فيلم7
  ها به خانه سينما  هاي سينما و واگذاري پاسخگويي به شكايت بندي كيفي فيلم . درجه8



  1399تابستان سال دهم، شمارة اول، بهار و  ،رسانه و فرهنگ   118

  . توجه به جذب مخاطب سينما9
  هاي سينمايي گرايي در موضوع فيلم . جوان10
  و بصريهاي سينمايي سمعي  نامه و ضوابط تأسيس آموزشگاه : آئين1377. 11
  هاي  نمايش خانگي .افزايش تعداد مجوز به فروشگاه12
  .تعطيلي البراتوار و استوديوي صداي وزارت ارشاد13
  خانه سازي خارج از وزارت گيري و رونق البراتوارها و استوديوهاي فيلم . شكل14
. مصوبه اختصاص يك صندلي سينما به ازاي هر يك متر فضاي تجـاري و تسـهيل   15
  سازي سالن

  سازي براي سينما . ورود شهرداري به امر سالن16
  المللي كردن جشنواره فيلم فجر . بين17
هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به سينماي  : تصويب نامه در خصوص كمك1378. 18

  هاي مستقيم اصالحي قانون ماليات 172ايران به عنوان وجوه موضوعي ماده 
  به اقتصاد فرهنگ : قانون برنامه سوم توسعه و توجه1379. 19
  نويس قانون سينما  كه تبديل به قانون اجرايي نشد . تصويب پيش20
  هاي بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران : سياست1381. 21
  نامه تأسيس مؤسسات ويدئو رسانه : آئين1382. 22
  ليد فيلمهاي تهيه و تو بندي سازمان : آئين نامه تأسيس، شرايط فعاليت و رده1383. 23
  نامه ستاد مبارزه با قاچاق محصوالت سمعي و بصري . آئين24
نامه اجرايي چگونگي پرداخـت جـايزه صـادراتي بـه محصـوالت و خـدمات        . آئين25

  سينمايي و سمعي و بصري
  هاي فرهنگي . تدوين شاخص26
هاي ارزيـابي عملكـرد    : مصوبه شوراي اداري در خصوص تغييرات شاخص1384. 27

  هنگ و ارشاد اسالميوزارت فر
هاي مورد نظر، پس از نارضايتي گسترده هنرمندان در دوره پيش از آن و فضاي  در سال

هـاي   هـا و سياسـت   مشـي  جمهوري، خـط  ايجادشده در كشور تحت تأثير انتخابات رياست
الـه داد در جايگـاه معاونـت     اقتصاد سينما باز هم شاهد چرخش و تغيير شد. انتخاب سيف

سازي و مديريت سينمايي نيز داشت، منشأ تحوالتي در اين حوزه، از  سابقه فيلم سينمايي كه
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هـاي سـينمايي و رفـع توقيـف      گيرانه توليد و اكران فـيلم  جمله به برداشتن مقررات سخت
ها شد. عالوه براين در اين زمان دغدغه افزايش مخاطب سينما در ميان مسئوالن  برخي فيلم

هاي سينمايي و فضاي باز بـه   گرايي در ساخت فيلم است جوانپديد آمد كه سبب اتخاذ سي
هاي مثلثي بسـيار رواج   ها توليد سينمايي با موضوع عشق هنرمندان شد. بنابراين در اين سال

داخلــي و ... در دســتور   يافــت. عــالوه بــراين، توســعه فضــاهاي ســينمايي، توليــد فــيلم 
ايـن زمـان بـا تصـويب مقرراتـي بـه        گذاران و مسئوالن سينمايي قرار داشـت. در  سياست

 1380هاي سينمايي تأثيرگذار باشد. اما در سـال  شهرداري امكان داده شد تا در توسعه سالن
رغم دنبال كـردن كليـت سياسـت قبلـي، در      با تغيير وزير و به تبع آن معاون سينمايي، علي

شد. به طوري كه ها مانند توسعه سرانه فضاهاي سينمايي در كشور كاهش ديده  برخي حوزه
هاي سـاالنه معاونـت فنـاوري و توسـعه سـازمان       تعداد سينماها در كشور بر مبناي گزارش

رسيد، اما تا  1380پرده سينما در سال  312به  1376پرده در سال  295) از 1395سينمايي (
پرده سينما). از جمله اقدامات بسيار مهم اين دوره  193دچار روند كاهشي شد ( 1384سال 

هـاي سـينمايي و    نامه مؤسسات سينما رسانه، مجـوز بـه آموزشـگاه    توان به تدوين آئين يم
هـاي   ها و اقدامات سال مشي هاي فرهنگي اشاره كرد. در نهايت حاصل خط تدوين شاخص

  توان به طور خالصه در جدول و  نمودار زير نمايش داد: را مي 1384تا  1376
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منبع: معاونت توسعه و فناوري 1384تا 1376هاي  اقدامات دولت در سالها و  . حاصل سياست6نمودار

  )1395سينمايي سازمان سينمايي (

هـا و   توان گفت كه دولت  اصالحات در تمامي زمينـه  براساس جدول و نمودار باال مي
هاي ذكر شده عملكرد مثبت و رو به رشد داشته است و تنها در تعداد تماشـاگران   شاخص

هاي سينمايي روند رو به  هاي خارجي (همانند دوره قبلي) و توسعه سالن ن فيلمسينما، اكرا
  كاهشي را به نمايش گذاشته است. 
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  1392تا  1384هاي  ساختار دوره زماني سال -  . نمودار واقعه7نمودار

  )1384هاي قبل در حوزه فرهنگ و سينما ( زمينه: نگاه متفاوت از سال پيش
  كارانه معاونت سينمايي و شيوه مديريت محافظه. جعفري جلوه در 1
  براي نخستين بار» سينماي ملي«. به كاربردن اصطالح 2
(بـاالترين  » گسترش سينماي ملي«با عنوان  1387. دوبرابر شدن بودجه سينما در سال 3

  رشد بودجه) 
  گيري و مميزي شديد . اعمال سخت4
  فيلم سينمايي از اكران 72. بازماندن 5

  و تأثير آن در هنرمندان  و فضاي جامعه  1388ينه: واقعه سال زم پيش
  هاي گذشته : جواد شمقدري در معاونت سينمايي و تعارض وي با دوره1388.  سال 6
  كنند. . قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري غيرمجاز فعاليت مي7
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رت بر نحـوه فعاليـت مراكـز    نامه صدور مجوز تأسيس توسعه و نظا : آئين1389. سال 8
  ارائه خدمات فني پيشتيباني سينمايي

  . تعارض با نهادهاي صنفي و قطع بودجه خانه سينما9
  . گسستگي ميان صنوف سينمايي10
  : تعطيلي خانه سينما1390. سال 11
  نامه شوراي عالي سينما . تصويب آئين12
ارشـاد اسـالمي و   . معاونت امـور سـينمايي و سـمعي و بصـري وزارت فرهنـگ و      13

پژوهشكده هنر و رسانه ومؤسسه پژوهشي فرهنگ، هنر و ارتباطات با كليه امكانات، منابع، 
سازمان امور «تجهيزات، اعتبارات، تعهدات و نيروي انساني در يكديگر ادغام و عنوان آن به 

  تغيير يافت » سينمايي و سمعي و بصري كشور
  جلوه وره رياست جعفريشده از د فيلم توقيف 28. رفع توقيف 14
هاي سينمايي (بازسـازي و مرمـت    . مرمت سينماهايي مانند آزادي و تأسيس پرديس15

  سالن در هشت سال) 100
  هاي تصويري . واردات لوازم صوتي و تصويري و ايجاد شركت16
  هاي سينمايي ژانر كمدي . بيشترين مجوز به فيلم17
  »فاخر«يي هاي سينما . اختصاص بودجه كالن به فيلم18
  : برگزاري اجالس وزراي فرهنگ كشورهاي آسيايي در ايران 1392. سال 19
  هاي آسيايي با كشورهاي آسيايي . فروش و تبادل فيلم20

گذاري كشـور   پس از انتخابات رياست جمهوري، فضايي در سياست 1384  در سال
هاي پيشـين خـود اعـالم مخالفـت      ها و عملكردهاي دولت گيرد كه با سياست شكل مي

ها و عملكردهاي حوزه اقتصاد سينما نيز خود را نمايان  مشي كند و اين در حوزه خط مي
تـري ايـن تغييـرات شـكل      كارانه كرد محافظهسازد. البته در چهار سال نخست با روي مي
به ادبيات سـينما وارد شـد.   » فيلم فاخر«و» سينماي ملي«گيرد. در اين دوره اصطالح  مي

هاي قبل بـه   بيشترين بودجه به نسبت سال 1387هاي مورد نظر به ويژه در سال  در سال
عنـوان) از   72ايي (سينما تعلق يافت. البته در همين سال نيز بيشترين تعداد فـيلم سـينم  

توجهي به اصناف و مؤسسات خصوصي نيز تا جايي پـيش رفـت كـه     اكران بازماند. بي
تعطيـل شـد. پـس از سـال      1390خانه سينما با قطع بودجه مواجه و در نهايت در سال 

با تغيير مجدد در وزارت فرهنگ و ارشاد و بـه تبـع آن، معـاون سـينمايي وزارت     1388
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، تغييرات با شدت بيشتري پيش رفت و فضاي حاكم بر جامعه فرهنگ و ارشاد اسالمي
به طور كلي و جامعـه هنـري و سـينمايي در پـي اتفاقـات سـال يادشـده سـبب بـروز          

هـاي   ها توسعه فضاها و سالن هايي ميان هنرمندان و مسئوالن شد. در اين سال كشمكش
جملـه سـينما    سينمايي صورت گرفت كه ناشي از بازسازي و مرمت برخي سـينماها از 

واگـذاري    شـده توسـط شـهرداري در پـي سياسـت      آزادي و گشايش سينماهاي ساخته
ها در دوره قبلي بود. عـالوه بـراين تأسـيس فرهنگسـراها و      ساخت سينما به شهرداري

ايجاد سالن نمايش فيلم در آنها، به آمار اين شاخص افزود. از جمله اقدامات مسـئوالن  
شوراي عالي سينما (به رياسـت رئـيس جمهـور سـه جلسـه       توان به ايجاد سينمايي مي

تشكيل شد و مصوباتي نيز داشت) و سازمان سينمايي بـه جـاي معاونـت سـينمايي در     
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اشاره كرد. بايد خاطرنشان كرد كه در اين دوره به علت 

وليد و حتـي  گيري در خصوص مجوزهاي اكران و ت ورود مراجع ديگر به عرصه تصميم
هاي سينمايي از پرده سينما، نارضايتي در ميـان هنرمنـدان    پايين كشيده شدن برخي فيلم
هـاي كـالن بـراي     گـذاري  توان به سرمايه هاي اين دولت مي ايجاد شد. از ديگر سياست

هاي فاخر مانند الله اشـاره كـرد كـه برخـي هرگـز بـه سـرانجام و نمـايش          برخي فيلم
هـا مجـوز    نر، بيشترين فيلم سينمايي با موضوع كمدي در اين سالنرسيدند. به لحاظ ژا

تـا   1384هـاي   هـا و اقـدامات دولـت در سـال     مشي گرفته است. در نهايت حاصل خط
  توان به طور خالصه در جدول و نمودار زير مشاهده كرد: را مي1392
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فناوري و توسعه سينمايي منبع: معاونت 1384- 1392هاي  هاي سال . حاصل اقدامات و سياست8نمودار

  )1396سازمان سينمايي (

نمودار باال نشان مي دهد كه دولت عدالت در حوزه سينما و به طور خـاص در حـوزه   
هـاي   هاي اقتصادي سينما كه مد نظر قرار دارند، تنها در ميزان برگـزاري جشـنواره   شاخص

عملكرد مثبت و رو بـه   هاي سينمايي هاي سينمايي و افزايش سالن داخلي، تعداد آموزشگاه
هايي چون توليد فيلم داخلـي، اكـران فـيلم خـارجي،      رشدي داشته است. در ساير شاخص

هاي خارجي و صادرات فيلم بـه سـاير كشـورها     تعداد تماشاگر سينما، حضور در جشنواره
هاي پس از انقالب اسالمي ميـزان فـروش    ايم. البته در همه سال روند كاهشي را شاهد بوده

سينما روند افزايشي داشته است كه به دليل افزايش شاخص متوسط بهاي سينما بوده  بليت
  است. 
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  1396تا  1392ساختار دوره زماني  -  . نمودار واقعه9نمودار

  : وزارت علي جنتي و انتصاب ايوبي1392. 1
  سينما خانه بازگشايي .2
 يري سينما نظير شوراگي سهيم كردن اهالي سينما و صنوف سينمايي در نظام تصميم. 3

پروانه ساخت، شوراي صنفي نمايش، هيأت اجرايي طرح كمـك هزينـه بيكـاري، شـوراي     
 فرهنگي مؤسسات تابعه

تجربه و اختصاص اكران برخي سـينماها بـه ايـن     و هنر گروه اندازي راه :1393. سال4
  گروه
  سازي . حضور  بيشتر جوانان در عرصه فيلم5
  . تقويت شبكه نمايش خانگي6
 سينما ملي مدرسه . تأسيس7

 فجر فيلم جشنواره الملل بين بخش . تفكيك8
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  سينماهاي كشور شدن تمامي . ديجيتالي9
هـا و مجـامع    نامه نحوه صدور مجوز برگزاري و نظارت بر جشـنواره  ينئآ. تصويب 10
 سينمايي

  محروم مناطق براي سيار سينما اندازي . راه11
  )vodنمايش درخواستي (سند) (: ايجاد سامانه 1395. سال 12
 گذاري سينما . وزارت صالحي اميري و بازگشت حيدريان به سياست13

  سينمايي هاي فيلم توفيف رفع كميته . تشكيل14
  هاي قبلي شده در دوره . رفع توقيف چندين فيلم توقيف15
  . افزايش پوشش بيمه هنرمندان16
  نگر سينما . تدوين برنامه استراتژيك آينده17

هـاي   هـا و اولويـت   مشـي  در چهار سال نخست دولت تدبير و اميد، تغييـرات در خـط  
تـوان بـه    مسئوالن سينمايي نيز آشكار است. به نحوي كه از اولين اقـدامات ايـن دوره مـي   

هـاي   بازگشايي خانه سينما اشاره كرد. در اين چهار سال اقداماتي نظيـر رفـع توقيـف فـيلم    
ي گذشته و تأسيس مدرسه سينما اشاره كرد. البته شوراي عـالي  ها بازمانده از اكران در سال

هـا و اقـدامات    ها، سياسـت  مشي سينما به دست فراموشي سپرده شد. در نهايت حاصل خط
  توان به شكل جدول و  نمودار زير نمايش داد: مي 1396تا  1392دولت را در چهار سال 
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هم منبع: معاونت فناوري و توسعه سينمايي سازمان ها و اقدامات دولت يازد . حاصل سياست10نمودار

  )1397سينمايي (

هـاي اقتصـاد سـينما     بر اساس نمودار باال، در چهار سال نخست دولت اعتدال شاخص
بهبود يافته است، به شـكلي كـه تنهـا در سـه شـاخص اكـران فـيلم خـارجي، حضـور در          

دهد. در  ا كاهش را نشان ميهاي خارجي و صادرات فيلم سينمايي به ساير كشوره جشنواره
  ها عملكرد مثبت دولت قابل مالحظه است.  ساير شاخص

  
  گيري . نتيجه5

ها  هاي مقاله روشن است كه هر دولت در هر برهه زماني تحت تأثير ديدگاه با توجه به يافته
هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، سياسي و  زمينه و گفتمان معتقد به آن و نيز شرايط و پيش

ها و عملكردهاي متفاوت و مختلفي را در پيش گرفته اسـت. ايـن تغييـر     فرهنگي، سياست
هاي گوناگون، بلكه گاه در يك دولت با تغيير وزير  يكردها نه تنها در دولتها و رو سياست

فرهنگ و ارشاد اسالمي و به تبع آن، مسئوالن سينمايي، قابل مشاهده بوده اسـت. بنـابراين   
هاي مربوط به سينما به طور كلي و به طور خاص اقتصاد سينما،  مشي توان گفت كه خط مي

هـا دسـتخوش تغييـرات بسـياري      اند و با تغيير افراد و دولـت  محور بوده فردمحور و دولت
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هاي مـورد اشـاره در بخـش قبلـي،      شوند. در جدول زير براساس آمار و اطالعات يافته مي
  هاي مورد نظر نشان داده شده است. ها در سال اي از نحوه عملكرد دولت خالصه

  ها در حوزه اقتصاد سينما . نتيجه عملكرد دولت2جدول

  
 توليد
فيلم 
  ايراني

اكران 
فيلم 
  خارجي

سرانه 
پرده 
  سينما

تعداد 
مخاطب 
  سينما

فروش 
  بليت

آموزشگاه 
جشنواره   صادرات  سينمايي

  داخلي

حضور 
در 

جشنواره 
  خارجي

68 - 
  افزايش  افزايش  -   -   افزايش  افزايش  افزايش  كاهش  افزايش  1361

76 - 
  افزايش  افزايش  -   -   افزايش  كاهش  افزايش  كاهش  افزايش  1368

84 - 
  كاهش  افزايش  1376

افزايش
 - 

 كاهش
  افزايش  افزايش  -   افزايش  افزايش  كاهش

92 - 
  كاهش  افزايش  كاهش  افزايش  افزايش  كاهش  افزايش  كاهش  كاهش  1384

96 - 
  كاهش  افزايش  كاهش  افزايش  افزايش  افزايش  افزايش  كاهش  افزايش  1392

ها سياست كـاهش اكـران فـيلم     دهد، در تمامي دولت طور كه جدول باال نشان مي همان
به صفر رسيد. افزايش توليـد   1396خارجي در دستور كار بوده است كه در نهايت در سال 

ها، به جز دولت عدالت، در دستور كار بوده است. افزايش درآمـد   فيلم نيز در تمامي دولت
ها، نه به دليل افزايش مخاطـب، كـه بـه دليـل      در تمامي دوره حاصل از فروش بليت سينما

هاي داخلـي نيـز مـد نظـر      افزايش بهاي بليت سينما رخ داده است. افزايش تعداد جشنواره
به بعـد كـاهش روي    1384هاي خارجي از سال  ها بوده، اما در مورد جشنواره تمامي دولت

ويـژه اقتصـاد    ذاري در حوزه سينما، بهگ ترين چالش سياست رسد مهم داده است. به نظر مي
محور بودن آنهاست. به نحوي كه با تغيير  ها و فردمحور و دولت سينما، عدم تداوم سياست

اي بوده اسـت كـه سـبب     ها و گفتمان حاكم بر آنها، انتخاب افراد و مسئوالن به گونه دولت
. بنابراين خأل وجود هاي مقطعي و مطابق با سليقه و گرايش حاكم شده است اتخاذ سياست

شود. درواقع در  يك سياست كلي در عرصه سينما و به طور ويژه اقتصاد سينما مشاهده مي
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ها از پيامدهاي اقتصادي غفلت و از ظرفيت اقتصاد سـينما   هاي تمامي دولت گذاري سياست
انـداز   كلي و تعيين چشـم   مشي رسد تدوين سياست و خط نظر شده است. به نظر مي صرف

گذاري اين عرصـه   دمدت براي رونق و شكوفايي اقتصاد سينما ضروري است تا سياستبلن
بدون آنكه تحت تأثير تغيير گفتمان سياسي باشد، در مسير رونق و شكوفايي اقتصاد سـينما  

نـويس قـانون    قرار گيرد. اگرچه بايد اين نكته را نيز ذكر كرد كه در اواخر دهه هفتـاد پـيش  
 1396و  1395هرگز به مرحله اجرا نرسيد. عالوه بـر آن در سـال   سينما تصويب شد، ولي 

تدوين سند برنامه جامع سازمان سينمايي در دستور كار وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
  قرار داشت كه با تغيير دولت و تغيير در مسئوالن سينمايي، ادامه نيافت. 

سينماهاي كشور و روند غالب  هاي خارجي در با توجه به روند رو به كاهش اكران فيلم
رسد كه ايجاد  )، به نظر مي1396تا  1392هاي  رو به كاهش ميزان مخاطب (به استثناي سال

هاي  محدوديت در انتخاب تماشاگر سبب كاهش ميزان مخاطب شده است. چنانكه در سال
ه تبع، هاي سينمايي هنر و تجربه در برخي سينماهاي منتخب و ب و اكران فيلم 1392پس از 

اكران آثار خارجي، استقبال خوبي از سوي تماشاگران ديده شد. نكته اينجاست كه در قبـال  
هاي سينمايي خارجي اتخاذ سياست عدم اكران در سينما و در عين حال مجوز  نمايش فيلم

هـاي نمـايش اينترنتـي و پخـش      به نمايش آثار خارجي در شبكه نمايش خانگي و سـامانه 
هـا بـر    شود، چه اينكه اگر تأثير فرهنگي فيلم ما نوعي تناقض ديده ميسراسري در صداوسي

گذاران براي عدم مجوز اكران اسـت، نمـايش خـانگي     جامعه و نسل جوان مدنظر سياست
ها در مميزي و سانسور و عـدم   گيري تري دارد! عالوه براين اعمال سخت مخاطبان گسترده

هـاي   دخالت سـاير نهادهـا در اكـران فـيلم     انحصار اين امر به يك نهاد و دستگاه خاص و
سازها به سـوي   شود، سبب هدايت فيلم سينمايي كه از دهه هشتاد به طور رسمي اعمال مي

تفـاوت اسـت.    هاي خاص شده است كه نسبت به سليقه و ذائقه مخاطب بي سليقه و قالب
ش يافتـه اسـت.   بنابراين انگيزه مخاطب براي رفتن به سينما براي ديدن فيلم سينمايي كـاه 

گرايـي و   به بعد كه سياست دولت به سـمت شـفافيت و قـانون    1392هاي  چنانكه در سال
اند  تسهيل مجوزهاي ساخت و اكران رفته است، تماشاگران سينما افزايش چشمگيري داشته

ميليون نفر در سال رسيده است كه البته هنوز نسبت به دهه شصت بـا   22به  1396در سال 
رغم بهبود  تماشاگر سينما در سال بسيار فاصله دارد. اين كاهش مخاطب (علي هشتاد ميليون
هاي مـورد نظـر    هاي اخير) با مقايسه جمعيت كشور (جمعيت شهري) در سال آمار در سال

  گردد. تر مي روشن
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ها عزم راسخي براي ايجاد رونق اقتصادي و افزايش  رسد كه در تمامي دولت به نظر مي
هـا عـدم    ل از اكران در سينماها وجود نداشته است. در تمامي دولـت فروش و درآمد حاص

شود، چنانكه در دولت جنگ تأكيد و تمركز دولت  توجه به سليقه و ذائقه مخاطب ديده مي
) بر سـينماي دفـاع مقـدس، در    1371بر سينماي معناگرا، در دولت سازندگي (پس از سال 
و موضوع عاشقانه بوده است. در دوره دولت اصالحات بر موضوعات با محوريت جوانان 
شود. در دولت يازدهم امـا بـا تقويـت     عدالت نيز بيشترين ميزان توليد فيلم كمدي ديده مي

بخش سينماي كودك، اضافه شدن سينماي هنر و تجربـه شـاهد انـدكي افـزايش شـاخص      
ته مخاطب در سينما هستيم. اما در كل در جهت جلب مخاطب در سينما گام مهمـي برداشـ  

  نشده است. 
هاي سينما نيز با گذشـت چهـل    توسعه نامتوازن در كشور به لحاظ برخورداري از سالن

دهنده اين واقعيت است. هنوز بسياري از شـهرهاي كشـور از    سال از انقالب اسالمي نشان
سالن نمايش فيلم و پرده سينما محروم هستند. به طوري كه بر اساس آمار رسمي معاونـت  

 1396) در سـال  1397توسعه سازمان سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي (فناوري و 
در استان تهران به ازاي هر صد هزار نفر يك پرده سينما و در استان سيستان وبلوچستان (به 

ميلون نفر جمعيـت يـك پـرده سـينما      3برخوردارترين استان كشور) به ازاي هر  عنوان كم
هـاي   هـاي مغفـول مانـده در دولـت     ايد گفت كه سياستموجود بوده است. به طور كلي ب

هايي كه  هاي اقتصاد سينما بوده است. زيرساخت مختلف به طور عمده در بخش زيرساخت
  براي شكوفايي و رونق اقتصاد سينما حياتي و ضروري هستند.
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