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Abstract

nternational Section of Fajr International Film Festival In 2014, it was separated

from the national section of this cultural and artistic event to continue its work as an

independent festival entitled "Fajr International Film Festival".This new festival,

like any other cultural and artistic event, in order to achieve the desired level of

performance and effective position in the world, must determine the characteristics

for its progress.Therefore, the purpose of this study was to investigate the effective

strategies on turning the World Film Festival into a prestigious film festival and

reference. In data collection, library studies and semi-structured interviews were

used to find effective solutions for the festival's reference.To analyze the data, the

method of content analysis and the importance of performance was used to prioritize

effective solutions in the form of comprehensive themes. The obtained results led to

the extraction of 20 strategies effective in referencing the festival, which, using the
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method of significance-performance analysis, four strategies: "Presence of famous

films and filmmakers", "Determining moral, civilizational, intellectual and political

approaches", "Grounding the presence of filmmakers based on geographical or

doctrinal affiliation" and "Adopting professional, comprehensive and stable

policies" were suggested as the most effective strategies for making the festival

reference.

Keywords: Festival, Far International Film Festival, Reference, Importance-

Performance Analysis.
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چکیده
از بخـش ملـی ایـن رویـداد     1393المللی فیلم فجـر در سـال   الملل جشنواره بینبخش بین

جشـنواره جهـانی   «و بـا عنـوان   اي مسـتقل فرهنگی و هنري جدا شد تا به عنوان جشـنواره 
به کار خود ادامه دهد. این جشنواره تازه تاسیس همچون هر رویـداد فرهنگـی و   » فجرفیلم

راي رسیدن به حد مطلوبی از عملکرد و جایگاهی موثر در جریـان سـینمایی   هنري دیگري ب
هایی را براي پیشرفت خود مشخص نماید. از ایـن رو هـدف پـژوهش    جهان، باید شاخصه

یـک جشـنواره معتبـر و مرجـع     بررسی عوامل موثر بـر تبـدیل جشـنواره جهـانی فـیلم بـه       
اي و مصاحبه نیمه سـاختاریافته بـراي   بخانهها، از مطالعات کتابود. درگردآوري دادهسینمایی

هـا، از  سازي این جشنواره اسـتفاده شـد. بـراي تحلیـل داده    یافتن راهکارهاي مؤثر بر مرجع
عملکرد بهـره گرفتـه شـد تـا راهکارهـاي مـؤثر در قالـب        _روش تحلیل مضمون و اهمیت

اهکـار مـؤثر بـر    ر20مضامین فراگیر اولویت بندي شود. نتایج به دست آمده بـه اسـتخراج   
- مرجع سازي این جشنواره منجر شد که با استفاده از طریق کاربست روش تحلیـل اهمیـت  
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اخالقـی، رویکردهـاي تعیـین «، »نامـدار فیلمسازانوهافیلمحضور«عملکرد، چهار راهکار 
وجغرافیـایی پیونـد بـر مبتنـی فیلمسـازان حضـور سـازي زمینه«، »سیاسیوفکريتمدنی،

به عنوان مـؤثرترین راهکارهـاي   » باثباتوجامعاي،حرفههايسیاستاتخاذ«و »اعتقاديیا
سازي جشنواره پیشنهاد گردید.بر مرجع

عملکرد_جشنواره، جشنواره جهانی فیلم فجر، مرجعیت تحلیل اهمیتها:دواژهیکل

مقدمه. 1
اي به یکـی از  رسانهفرهنگ "ها هستند. در واقع ترین ابزار اشاعه فرهنگ جهانی، رسانهاصلی

هاي پـرآوازه در  نیروهاي غالب در فرایند اجتماعی شدن تبدیل شده است و تصاویر و چهره
انـد و  هـا مـدارس وکلیسـاها شـده    مقام داوران سلیقه و ارزش و تفکـر، جـایگزین خـانواده   

,Kalber("کننـد. یابی و الگوهاي هماهنگ رفتار ایجاد میاي براي هویتسرمشق تازه 1995(
). وسایل ارتباط جمعی و سینما از جمله عوامـل مهـم و اثرگـذاربر شـیوه     119، 1386(بنت،

هـاي  هـا بـه حـدي اسـت کـه درحـوزه      تفکر و کیفیت زندگی افراد هستند. تاثیر این رسـانه 
انـات و احساسـات عمیـق انسـان     مختلف تجربه انسـانی وارد شـده و مسـائلی چـون هیج    

- 9، 1392کنـد (اسـماعیلی و همکـاران،   اه خود هـدایت مـی  انگیزد و در جهت دلخوبرمیرا
11.(

وفکـري نظـام یـک آنتبعبهوتمدنیکتصویريروایتبرايابزاريتواندمیسینما
آنبـا متناسـب کشورهرسینماییوفرهنگیمتولیانبنابراینباشد؛مللسایربراياياندیشه

ریـزي طـرح آنتبـع بـه وسـینما برايزيریطرحبهخودموردنظراياندیشهوفکرينظام
هسـتند، سـینما آندرشـده تولیـد آثـار نمایشبرايویترینیسینماي کههايجشنوارهبراي
یـک بـه جهـان درسینماییهايجشنوارهامروزه.)84: 1392تمنایی،وراودراد(پردازندمی

بـر بزرگـی تاثیرواندشدهبدلاهمیتپرتجاريواقتصاديحتیوهنريوفرهنگیپدیده
نحـوه وسـیاق وسـبک حتـی وهمگانیسلیقهاقتصاد،معرفیفروش،سینمایی،آثارتولید

هـاي جشـنواره . همچنـین )1386میراحسـان، (دارنـد عمـوم شناسـی زیبـایی وساختاردهی
تحلیـل وشناسـی آسـیب شناسـی، ظرفیـت بـراي مناسـبی هـاي فرصـت توانندمیسینمایی
سـینما حـوزه درمختلـف موضـوعات وهـا عرصـه درروپـیش هـاي افـق وهـا ضرورت

گیـري شـکل زمینـه دقیـق هايگذاريهدفودرستطراحیبااینکهبهمنوطسازندفراهم
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جشـنواره هـزار 3ازبـیش سـاله هـر .)1396عنابسـتانی، (شـود  فراهمهمهمسوتولیدات
زمـره درمحـدودي مـوارد فقـط تعـداد، اینازکهشودمیبرگزارجهانسراسردرسینمایی
المللـی بـین معتبـر هـاي جشـنواره عنوانبهجشنواره15تنها. دارندقرارمرجعهايجشنواره

. در این میان، جشنواره بین المللـی فـیلم فجـر    )1394شما،نامههفته(اندشدهشناختهرقابتی
ه تا کنـون بـوده اسـت    یکی از کارآمدترین ابزارهاي هدایت سینماي ایران از سال هاي گذشت

).1389(بیچرانلو، 
ازپـس شـده تاسـیس هـاي جشـنواره تـرین قدیمیازیکیعنوانبهفجرفیلمجشنواره

نظـر ازهـم وسـینما هنرعالقمندانطیفگستردگیوقدمتواسطهبههماسالمیانقالب
ازپـس گـی فرهنرویـدادهاي مهمتـرین جملهازایرانسینمايدرفیلمسازيجریانبرتاثیر

فقـط  1374. این جشنواره تا سال )1395داوودي،(رود میشماربهاسالمیانقالبپیروزي
جشنواره بین المللی برگـزار شـد   1374پرداخت؛ از سال به تولیدات ساالنه سینماي ایران می

ــین  ــران، در بخــش ب ــر ســینماي ای ــهو عــالوه ب ــیلمالملــل، ب هــایی از ســینماي بررســی ف
).1389(بیچرانلو،پرداخت جهان

ورشـد بـه نهایتدرکهاستهاییظرافتوهاظرفیتواجدفجرفیلمجهانیجشنواره
هویـت یـک بـه نیـز جشـنواره خـود وکندمیکمکایرانسینمايبهجهانیتوجهوتعالی

سـینماي معرفیبرايآنقابلیتفجر،جشنوارههايظرفیتجملهاز. شودمینزدیکجهانی
هـاي همکاريبستروزمینهتواندمیکهاستجهانسینمادوستانبههایشانمنديتووایران

واسـطه بـه اینکـه ازفـارغ . باشدداشتهراپخشبازارونمایشدرچهوتولیددرچهمتقابل
بـه تـري منطقـی وواقعـی شکلبهنیزایرانیتمدنوفرهنگسینمایی،متقابلمناسباتاین

مصـداق توانـد مـی رافجـر فیلمجهانیجشنوارهحیثایناز. دشومیمعرفیجهانمردم
همـه کـه شـرایطی . در)1397صـائمی، (دانسـت »فرهنگـی دیپلماسـی مثابهبهسینما«بارز

جهـانی جشـنواره برگزاريباایراناسالمیجمهوريهستند،مسایلکردنقطبیدودنبالبه
درودهـد تـرویج راادیـان بـین صـدایی هـم ویکدلیتواندمیسینماطریقازوفجرفیلم
وهـا خواستهمقابلکهاستچیزياینبزندحرفزیستیهمومحبتارتباط،تعامل،مورد
.)1397زائري،(استکشورایندشمنانهاينقشه

اهـداف باهمسوهايفیلمازبرلینوکنجملهازغربیسینماییهايجشنوارهحمایت
ازفـارغ رویـدادها ایـن درشـده ارائههاينشانشدنتبدیلوندهکنبرگزارهايدولتکالن
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داردجهـانی سـطح درمعتبرهاییجشنوارهبرپاییاهمیتازنشانمنتخب،آثارهنريبرتري
چنـین هـم . اسـت جهـانی سـطح دراثرگـذار هنريفرهنگیرویداديفاقدهنوزماکشورو

شـده موجـب کشـورمان درجهانیالفبنديدرجهبااستانداردجشنوارهیکپاییبرفقدان
دنیـا ايرسـانه کانونتوجهموردکهجهانیقامتدرهنريفرهنگیرویدادپاییبردرایران
دیپلماسـی عرصهدراستراتژينبودازناشینقیصهاینعلتوشودشناختهکمترگیرد،قرار

.)1397ایرنا،(استفرهنگی
اسـت نیازمندعرضهبرايمناسببازاريبهصنعتاینواستصنعت- هنریکسینما

کـه آنازتـر بـیش حتـی گـاهی . شودنمیدیدهنیزهنرمندکارطبعبهنباشدفیلمبازاراگرو
گـذارها سرمایهوهافیلمبراياقتصاديبازاربحثباشد،مهمجشنوارهایندرهافیلمحضور

چنـین کـه درآمـدي ازجـدا . انـد بـوده جشـنواره ایـن هايفیلمازتراهمیتقابلموضوعی
کمـک ایـران فـیلم صـنعت ارتقـاي بـه امـر ایـن سـازد، میهرکشورينصیبرویدادهایی

محمـدیان، نـدایی و   (شناسـاند مـی دنیاسراسرافرادبهراکشورواقعیچهرهوکردهموثري
هـم بمناسـ بـازار یـک عنـوان بـه تواندمیفجرفیلمجهانیجشنوارهپس.)1391گیاهی،
کشـور اقتصـادي چرخـه درمؤثرينقشهموشودکشورفیلمسازيصنعتارتقايباعث

.کندایفا
نـدارد، توریسـتی اهمیـت دنیامهمهايجشنوارهتمامتقریباًبرخالففجرفیلمجشنواره

هـا، رسـتوران دارهـا، هتـل کـار گـرفتن رونـق باعـث جشـنواره برگـزاري کـه معنیاینبه
دسـتی صـنایع فروشـگاه وهـا شـاپ کـافی وهـوایی وزمینـی لنقـ وحمـل هـاي شرکت
برگزارکننـدگان رسـمی مهمانانهمهجشنوارهدرکنندهشرکتهايخارجی. شودنمیمحلی

. اسـت شـده پرداخـت ایرانیهمیشگیسخاوتبااقامتشانهايهزینهمعموالًواندجشنواره
خـالف بـر شـود مـی باعـث واهدکمیجشنوارهفرهنگیاهمیتازاقتصادياهمیتفقدان

فجـر انـد، شـده هیجـان دچـار سـینما بـراي بارهیکشهرتمامگوییکهدیگرهايجشنواره
کـه اسـت حـالی درایـن .)1394پـور، لطیـف (مانـد مـی بـاقی تشریفاتیوفرعیايمسئله

گـرفتن تـر جديهمچنینواقتصاديموضوعاتیافتناهمیتبافجرفیلمجهانیجشنواره
.شودکشوردراقتصاديرونقایجادباعثتواندمیهمتوریسمثبح

دسـتاوردهاي نمـایش بـه رود کـه انتظار میفجرفیلمجهانیبا وجود اینکه از جشنواره
برپایـه کشـور درفیلمتولیدرونقبهوورزیدهمبادرتجهانوایرانسینمايصنعتساالنه
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ملـی سـینماي دادنسوقبرايعاملیبههمچنین. نمایداقدامسازيفیلمنوینهايفناوري
بـراي باشـد راهگشـایی وگـردد مبـدل به شـکل جهـانی  جامعههايارزشطرحجهتدر

سـینماي جهانیحضوروالمللبینسطحدرانقالبنسلاساساوانقالبیسینماگرانحضور
).1398اسالمی (سلیمانی، جمهوري

تـرین قـدیمی ازیکـی وایرانسینماییرویدادترینمهمعنوانبهفجر،فیلماما جشنواره
،)تهـران فـیلم المللیبینجشنوارهاحتسابباخصوصبه(خاورمیانهسینماییهايجشنواره

وانسـجام بـه کمکـی آنفعالیـت دورهچنـد وسیواستمشخصهویتیکفاقدهنوز
بـا کـه موضـوعی .)1394پـور، لطیـف (اسـت نکـرده اشملـی حتیوالمللیبینمحبوبیت
بعـد درایـران سـینماي بیشترمعرفیجهتدرملیبخشازآنالمللیبینبخشجداسازي

سرشـناس فیلمسـاز رافعـی عبـاس کـه جـایی تانشدروبروزیادياستقبالبانیزالمللیبین
»فجـر فیلمجهانیجشنواره«عنوانباکهجشنوارهاینالمللیبینبخشدربارهایرانسینماي

گـذران بـراي فیلمسازتعداديکهداندمیمشابهدورهمییکبهبیشترراآنشودمیگزاربر
سـاز فـیلم ایـن عقیـده بـه . رسـانند مـی هـم بهحضورآندرهفتهیکمدتدرخودوقت

واسـت نبـوده جـدي ايکننـده شرکتهیچبرايايدورههیچدرفجرفیلمجهانیجشنواره
ایـن بـه روزچنـد ازپـس گـذارده پـاي جشنوارهاینبهجديگاهنباابتداازفرديهماگر

ومعتبـر هـاي جشـنواره میـان درايویـژه جایگاهازنیستقراررویداداینکهرسیدهنتیجه
.)1396محرمی، (باشدبرخوردارجهانبرنامهداراي

هـویتی ایـن جشـنواره مـی شـود ایـن اسـت کـه الگـوي          ار عوامل دیگري که سبب بی
هاي مشخصی براي شـرکت در  هویتی مضمونی است و شاخصهنداشته و دچار بیمشخصی

سـایه درجشـنواره ایـن اگر. بنابراین)1396محرمی، (این جشنواره نیز تعیین نگردیده است
کرد همه فیلمسـازان بـا افتخـار   هاي درست فعالیت مییاست گذاريساعمالوهویتحفظ

گـذاري،  کردنـد. امـا جشـنواره در سیاسـت    شرکت میکشور ترین رویداد فرهنگیبزرگدر
مبـدل خوشـگذرانی امـري بـراي  و بـه همسو نبوده با اهداف تعریف شده نام نیزاندیشه و 

).1397(گبرلو،استشده
کـه ایـن بـا ارتبـاط درسـینما شـده شـناخته منتقـدان ازارشـاد فکـري مازیـار چنینهم

است که سـینماگران شدهباعثفجرفیلمللیالمبینجشنوارهشدگیشناختهومرجعیتعدم
ندهند بیان کرد:قرارخودحضوراولویتدرراجشنوارهاینشاخص
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کـافی شـهرت واعتبـار بـه هنـوز نیز،جداسازيازپسفجرفیلمالمللیبینجشنواره
کـه آنرغـم علـی دلیـل همـین به. بکشاندجشنوارهبهراجدیدهايفیلمتانیافتهدست

هـایی فـیلم بارسد،مینظربهقبولقابلوگیرچشمجشنوارهدرحاضرهايفیلمترکیب
ايجـایزه دریافـت نامزدیاکنجشنوارهنگاهنوعیبخشجایزهبرندهکهمواجه هستیم

درحاضـر، هـاي فـیلم کـه اسـت آنمعنـاي بـه ایـن . باشـد شـده دیگريجشنوارهاز
اند.رسیدهفجرجشنوارهبهاکنونوگشتهدنیادورالمللیبینهايجشنواره

موضـوع ایـن درمـوثر عوامـل دیگـر ذکرگردیـد و اینجـا درکـه عوامـل ایـن مجموع
بخـش جداسـازي ازپـس کـه فجـر فـیلم المللـی بـین جشـنواره تـا دادههمدستبهدست

مشخصـی هویـت نـه کنـد، مـی فعالیـت »فجرفیلمجهانیجشنواره«عنوانبهآنالمللیبین
حضـور جهتدرالمللیبینفیلمسازانمیاندرقبولیقابلومؤثرجایگاهازنهواشدبداشته

مرجعیـت عـدم دهنـده ننشـا کـه ايمسـئله . باشدبرخوردارجشنوارهاینبراياثرارسالو
.استجهاندرسینماییرویدادهايسایرمیاندرفجرفیلمجهانیجشنواره

مرجعیـت بـر مـؤثر راهکارهـاي ر سـؤال از چیسـتی  بر این مبنا، پژوهش حاضر بر محو
جشـنواره وضـعیت بررسـی وفجرفیلمجهانیجشنوارهبا تمرکز برسینماییهايجشنواره

هریک از راهکارها، شکل گرفته است.دربارهفجرفیلمجهانی
درکـه اسـت سـازمان یـا فـرد یـک بـه دیگرانمستمريمراجعهمعنايرا بهمرجعیت

چـه کـه   . آن)1394سـلطانی، (شودمیحاصلجديپشتکاروبلندمدتریزيامهبرنينتیجه
مورد نظر محقق بوده، از منظر مـدیریتی بـیش از همـه    » سازيمرجع«در این پژوهش از واژه 

یـک بـه بخشـیدن معنـا فراینـد نزدیک اسـت. برندسـازي  )Branding(به مفهوم برندسازي 
هویـت شـما فعالیـت یامحصولنامبهکهارهاستراهکازايمجموعهبرندسازي. استنام

شـامل برندسـازي . کنـد مـی متمـایز ومشخصرقبابهنسبتراآنجایگاهودادهمشخصی
یـا برندبسطجدید،بنديطبقهایجادبرند،سازيجایگاهویابیجایگاهچونمختلفیمباحث
…وتبلیغـات ویدادسازي،رعمومی،روابطبرند،ارزشوعمقتمرکز،دامنهنمودنمحدود

.  باشدمی
مشـتریان ذهـن درنحـوي بـه رابرندهايمشخصهکهاستاینبرتالشبرندسازيدر
تـوان مـی چنـین هـم . باشـد داشـته برایشـان حسیخوشجایگاهبتواندوشودگذاريجاي

آنبازارهـدف ومشتریانذهندربرندیکذهنیجایگاه: «کردتعریفاینگونهرابرندسازي
).8: 1391(توکلی و جعفري، » کاروکسبیافعالیت
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تـرین اصـلی ازاي، خالصـه »سـینمایی هايجشنوارهسازيمرجعبرموثرعوامل«عبارت
شـود مـی باعثعواملیچهاساساکهنکتهاینبررسی. استعلمیپژوهشاینانجامهدف

سـازان فیلمرجوعموردوبرمعتهنريوفرهنگیرویدادیکبهتبدیلفیلمجشنوارهیککه
جهـانی جشنوارهپژوهشاینتحقیقاتیمورد. بگیردقرارسینماعرصهشاخصهايچهرهو

یـک ازبخشـی خـود کـه پـا نـو جشنوارهیکعنوانبهکهچرااست؛گرفتهقرارفجرفیلم
یـک بـه تبـدیل بـراي تـالش دراسـت، فجـر فیلمجشنوارهکلیعنوانبابزرگترجشنواره

.استجهانومنطقهسطحدرسینماییمرجعومعتبرنوارهجش
بـا رسـانه مـدیریت حـوزه محققیکجایگاهدرتاهستیمآندنبالبهتحقیقایندرما

المللـی بینبخشمدیریتتجربهکهافراديوسینماعرصهکارشناسانونخبگاننظربررسی
مسـئولین همچنـین وداشتندبرعهدهآنجداسازيازقبلهايسالدررافجرفیلمجشنواره

درنظـرات ایـن ازحاصـل هـاي دادهدادنقـرار وفجرفیلمجهانیجشنوارهبرگزاريفعلی
جهـان، درسـینمایی معتبرهايجشنوارهسازيمرجعهايشاخصهوهاویژگیترینمهمکنار

سـاز زمینـه کـه فجـر فـیلم جهـانی جشنوارهسازيمرجععواملکهدهیمپاسخسوالاینبه
عرصـه درجشـنواره ایـن بیشـتر تاثیرگـذاري وفرهنگـی رویـداد اینازفیلمسازاناستقبال
.کنیممشخصرااستجهانومنطقهسینماي

بنـدي  البته هدف، صرفا دستیابی به این عوامل نیست، بلکه با توجه به ضرورت اولویـت 
ی علمی که از آن بـه عنـوان تحلیـل    این عوامل محقق به دنبال آن است تا به استفاده از روش

بنـدي کنـد تـا خروجـی     شود، این عوامل را پس از شناسایی اولویتعملکرد یاد می- اهمیت
گیرنـدگان جشـنواره جهـانی    میمتـري بـراي مـدیران و تصـ    نهایی پژوهش جنبـه کـاربردي  

گونه داشته باشد.  1فجر در قالبی نگاشتفیلم

نظريۀپیشین. 2
رویـدادهاي ازتعـدادي بـه یـا ها،آیینیاهاجشنازايدورهیاروزبه،)Festival(جشنواره
. شـود مـی گفتهدهدمیرخخاصمکانیکدرکه) هافیلمبررسیونمایشمانند(فرهنگی
وگـردد مـی بـاز باسـتان دورانبـه آنهايریشهواستآمدهبیرونجشندلازجشنواره

امـروزه واسـت یافتهنیزدیگريهايجنبهزمانمروربهواستداشتهمذهبیجنبهتربیش
. )1386میراحسـان، (اسـت گیـر چشـم فرهنگـی وهنـري هـاي جنبههاجشنوارهتربیشدر
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هـاي مکـان یـا سـینما سالنبیشتريتعدادیایکدرهافیلمنمایشیامعرفیفیلم،جشنواره
تمرکـز محـدوده بـه بسـته واسـت اخیـر زمـان بـه مربوطاغلبهافیلم. استفیلمنمایش

ازخـارج کهآثاريهموباشدبرداشتهدرراالمللیبینمهمتولیداتهمتواندمیهاجشنواره
).1386اند (شریعتی، شدهساختهکشورفیلمسازيصنعت

هاي فیلمبندي جشنوارهرتبه1.2
ــا2فیــاپف ــهانجمــنی ــ1933در ســال نهــادي اســت کــه ســینماکننــدگانتهی اریس در پ

جهـان مختلفنقاطدرسینما،هايجشنوارهترینمهمگذاريارزششد و وظیفهگذاريپایه
آمـده،  )http://www.fiapf.org(براساس آنچه که در سایت رسمی این انجمن .داردبرعهدهرا

سـازندگان، کـار تسـهیل فـیلم، المللـی بـین هايجشنوارهکنندهتنظیمعنواننقش فیاپف به
مقـررات فیـاپف  . اسـت هاجشنوارهباهاآنروابطمدیریتدرکنندگانتوزیعونفروشندگا

فـیلم صـنعت وهاجشنوارهاینبیناعتمادقراردادنوعیفیلمالمللیبینهايجشنوارهبراي
.  گیردمیبردررا

بـا مـرتبط قـوانین اجـراي خصوصـی، نشـرمالکیت حقوقبامرتبطموضوعاتپیگیري
هـاي آوريفـن گسـترش فکـري، هـاي سـرقت نقضازجلوگیريوکريفمالکیتحقوق

استانداردسـازي هايپروسهسینما،بصريوسمعیهايارزشزنجیرهبرآنهاتاثیرودیجیتال
شخصـی هـاي مکانیسمراهبريسینما،ايرسانهمقرراتکنترلونظارتنوین،هايآوريفن
ایـن وظـایف دیگـر ازسـینما تجـارت بهربوطممسائلوسینمامالیمنابعتامینعمومیو

.هستندانجمن
»سـینما خانـه «نیـز ایـران از. هسـتند سازماناینعضومختلفکشور25سازمان از30
راالمللـی بـین معتبـر جشـنواره 50ازبـیش اعتبارسـنجی فیـاپف . اسـت انجمـن اینعضو

ومسـتند رقابتی،غیرتخصصی،یرقابترقابتی،هايردهدرراهاجشنوارهاینوداردبرعهده
انـد توانسـته بلنـد هـاي فـیلم مسابقهبخشدرکههاییجشنواره.کندمیبنديردهکوتاهفیلم
).1معروفند (جدول » A«درجه هايجشنوارهبهکهکننددریافترافیاپفنشان
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»A«هاي فیلم رقابتی درجه . جشنواره1جدول

کشور برگزارکنندهنام جشنواره

فرانسهکنفیلمجشنواره
آلمانبرلینفیلمجشنواره
ایتالیاونیزفیلمجشنواره
کانادامونترالفیلمجشنواره
سوئیسلوکارنوفیلمجشنواره

چکجمهوريواريکارلوويفیلمجشنواره
اسپانیاسباستینسنفیلمجشنواره

لهستانورشوفیلمالمللیبینجشنواره
مصرقاهرهفیلممللیالبینجشنواره

چینشانگهايفیلمالمللیبینجشنواره
هندگوايفیلمالمللیبینجشنواره

آرژانتینپالتاماردلفیلمالمللیبینجشنواره
روسیهمسکوفیلمالمللیبینجشنواره
استونیتاریکهايشبفیلمجشنواره
ژاپنتوکیوفیلمالمللیبینجشنواره

ویـژه هـاي برنامـه وخـاص هـایی بخـش درفقطهاجشنوارهبرخییاپففنظربراساس
، …وايمنطقـه یاوموضوعیبخشفقطیااولهايفیلمبخشمانندکنندمیدریافتنشان

آلمـاتی دراوراسـیا فیلمالمللیبینآنتالیا، جشنوارهطالییپرتقالفیلمالمللیبینکه جشنواره
بلژیـک،  بروکسـل فانتزيفیلمالمللیبینکلمبیا، جشنوارهدرتابوگوفیلمقزاقستان، جشنواره

کورمـایور فـیلم کلمبیـا، جشـنواره  کارتاگنـا فیلمجنوبی، جشنوارهکرهپوسانفیلمجشنواره
ها هستند.ایتالیا و... تعدادي از مهمترین آن

ااعطـ غیررقـابتی بخـش درفقـط هـا جشنوارهازبرخیبهراخودنشانفیاپفهمچنین
المللـی بـین جشـنواره وتورنتـو فیلمالمللیبیننروژ، جشنوارهفیلمجشنوارهکهاستکرده
انـد توانسـته نیـز مستندوکوتاههايجشنوارهازمعدوديتعداد.هستنددستهآنازوینفیلم

جشـنواره اسـپانیا، بیلبـائوي مسـتند وکوتـاه فیلمجشنواره: مانندباشنددارارافیاپفشرایط
آلمان.اوبرهاوزنکوتاهفیلمالمللیبینجشنوارهلهستان،کراکوففیلم
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هابندي جشنوارهاستانداردهاي فیاپف براي رتبه2.2
هـاي  بنـدي انـواع جشـنواره   المللی براي رتبـه سایت رسمی فیاپف، استاندارهاي این نهاد بین

گونه ذکر کرده است:  فیلم در جهان را این
براي برگزاري جشنواره؛مسالسازمانیمنابع

ها و فیلمسازان در جشنواره؛المللی در زمینه حضور فیلمتنوع بین
المللی؛بینمطبوعاتخبرنگارانبهخدمتبرايخوبامکانات
ها؛فیلمکردنکپیقانونیغیریاوسرقتازجلوگیريبرايشدیداقدامات

ن کشـور  ت فیلمسـازي محلـی آ  هایی از تاثیر و حمایـت جشـنواره از صـنع   وجود نشانه
منطقه؛یا

وسـرقت ضرر،برابردرهاي حاضر در جشنوارهفیلمهاينسخهتضمین بیمه بودن تمام
آسیب؛یا

هـاي جشـنواره و   هـا و برنامـه  انتشـار کاتـالوگ  المللی در زمینهبینرعایت استانداردهاي
رسانی رویدادهاي مربوطه.مدیریت اطالع

هـاي  هاي فیلم از طریـق بررسـی جشـنواره   بندي جشنوارهبر رتبههاي موثربررسی مؤلفه
»A«درجه 

بـراي معتبــر شـدن یـک جشــنواره    هـاي الزم اسـتانداردهاي فیـاپف بخشـی از ویژگــی   
هـاي  سـازي جشـنواره  است. اما براساس آنچه که پیش از این در ارتباط با مفهوم مرجعفیلم

هـاي مثبـت و منفـی چنـد مـورد از      یژگـی توان بـا بررسـی عملکـرد و و   فیلم گفته شد، می
هایی در ارتباط بـا عوامـل مـوثر در    اند به شاخصهقرار گرفته» A«هایی که در درجه جشنواره

هاي فیلم دست یافت.سازي جشنوارهزمینه مرجع
لوکـارنو  ونیـز، فـیلم  بـرلین، فـیلم  کن، فـیلم فیلمجشنواره4براي این منظور به بررسی 

المللـی فـیلم توکیـو بـه عنـوان یـک نمونـه از        المللی و جشنواره بـین ي بینهاعنوان نمونهبه
المللی پیدا کرده است، پرداخته شـده تـا بتـوان بـا     هاي معتبر آسیایی که اعتباري بینجشنواره

استفاده از منابع موجود بخشی از عوامل موثر بـر معتبـر شـدن یـک جشـنواره فـیلم کـه بـه         
د را اسـتخراج کـرد و بخشـی دیگـر کـه در ادامـه ایـن        شـو شدن آن نیـز منتهـی مـی   مرجع
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نظـران، اسـتخراج   ناسـان و صـاحب  وگـو بـا کارش  شود، از طریق گفـت پژوهش،گزارش می
است.شده

وخـاص هـایی ویژگـی دارايجهاندرفیلم» A«درجهومعتبرجشنواره15ازکدامهر
درحضـور بـراي مخاطبـان وفیلمسازانمیاندرعالقهایجادباعثکهاستفردبهمنحصر

درفـیلم اصـلی جشـنواره 4بـراي شـده ذکرهايویژگیمهمترینمروربااما. شودمیهاآن
تـوان مـی »توکیو«آسیاییجشنوارههمچنینو»لوکارنو«و»ونیز«،»برلین«،»کن«یعنیجهان
دسـته دودررامرجـع ايجشـنواره بـه فـیلم جشـنواره یـک تبـدیل هـاي ویژگیترینمهم

دومدسـته وهسـتند هـا جشـنواره ایـن همهعمومیهايویژگیاولدسته. کردبنديتقسیم
شـود مـی دیدهجشنوارهاینازتعداديدرفقطکهاستفرديبهمنحصرهايویژگیشامل

:شودمیمخاطبانوفیلمسازانازخاصگروهیجذابباعثقوتنقطهیکعنوانبهو

در جهان» A«هاي عمومی و مشترك چند جشنواره درجه ترین ویژگی. مهم2جدول 

ویژگیردیف

اي سینمافیلمساز به مخاطبان عام و حرفهوفیلمشدندیدهومعرفیفرصت1
بازار فیلم قوي و امکان گسترش شبکه توزیع فیلم در سراسر جهان2
هاي بزرگ فیلمسازيامکان معرفی و برقراري ارتباط با کمپانی3
سینماسرشناسهايچهرهحضورها آموزشی و تخصصی براي عالقمندان سینما باگزاري کارگاهبر4
جهانسینمايبهدارآیندهفیلمسازان جوان وکشف و معرفی5

هاي سینما براي افزایش اعتبار جشنواره (از طریق پخش تالش براي حضور هر چه بیشتر ستاره6
عنوان مهمان یا داور در جشنواره)ها بههاي تجاري یا حضور آنفیلم

هـا  ها هستند و اتفاقا همین ویژگـی ها نیز مختص برخی از این جشنوارهبخشی از ویژگی
ها هستند و بـه نـوعی   ها با سایر جشنوارهنیز باعث ایجاد تمایز میان هر کدام از این جشنواره

بـه دیگـري دانسـت کـه     هـا نسـبت   هر کـدام از ایـن جشـنواره   » مزیت نسبی«ها را باید آن
شود:طبیعی باعث جذب گروهی از فیلمسازان و مخاطبان میطوربه
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جهاندر» A«خاص چند جشنواره درجه هايویژگیترین. مهم3جدول

براي کدام جشنواره است؟ویژگیردیف

جشنواره کنجانبیهايمراسموهاجشن1
جشنواره کنجشنوارهعمومیخاطبانمبرايسینماتاریخکالسیکهايفیلمنمایش2
برلینجشنوارهتجربیومستندهايفیلمایجاد فرصتی ویژه براي معرفی3

توجهیبیموردخودکشوردرسیاسیدالیلبهکههاییفیلمنمایش4
برلینجشنوارهگیرندمیقرار

کمترهاآنسینمايکهکشورهاییدرملیسینمايکشفبرايتالش5
جشنواره ونیزگرفتهقرارتوجهمورد

مستقیمدریافتومردمکناردرجشنوارههايفیلمتماشايفرصت6
جشنواره لوکارنوهاآننظرات

پیداتوسعهآندرسینماهنوزکهکشورهاییدرفیلمسازانازحمایت7
جشنواره لوکارنواستنکرده

جشنواره توکیوی)یک قاره (آسیایهايفیلمبهویژهبخشیاختصاص8

تجربی. پیشینۀ3
پـژوهش ایـن ماهیـت بـا محتـوایی لحـاظ بـه کـه هاییپژوهشازمورددر این بخش چند

است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.  گرفتهقراربررسیمورددارند،سنخیت
هریشـ جهـان درهنريهايجشنوارهباارتباطدرايمقالهترجمهبا)1386(سالشریعتی

فرهنگـی را یـا مـذهبی رویـدادهاي بـا هـا آنپیونـد وجهـان درهـا جشـنواره گیريشکل
فـیلم معتبرهايجشنوارهدرهافیلمحضوربابتهزینهدریافتبررسی قرار داده است. مورد
اي هزینـه هـا اکثرجشنواره: «استشدهاشارهآنبهمقالهایندرکهاستمهمینکاتازیکی

ماننـد کـن،  بزرگتـر هـاي جشـنواره میـان مسئله به ویژه دراین. کنندمیمطالبهسازانفیلماز
همـه چـه اگـر رایـج اسـت،  دنـس سـانس فیلمجشنوارهوتورنتوفیلمالمللیبینجشنواره
نـام ثبتبرايروتردامفیلمجشنوارهمثالعنوانبه. کنندنمیها نیز ورودي دریافتجشنواره

واسـت محـدود هـا جشنوارهقبیلایندرفیلمپذیرشاما. کندنمیاي دریافتها هزینهفیلم
هـاي جشـنواره بنـدي ردهبـا ارتبـاط درهمچنینمقالهایندر.» مشهوري نیز ندارندمخاطبان
المللـی بـین فدراسـیون طـرف ازهاي کـه جشنواره«:استشدهدادهتوضیحاتینیزسینمایی

ونیـز ،)Cannes(کـن : قرارنـد اینازاند،شدهمعرفی» A«ردهجشنوارهعنوانبهکنندگانتهیه
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)Venezia(،بــرلین)Berlin(،شــانگهاي)Shanghai(،مســکو)Moscow(،سباســتینســن
)San Sebastián(،مونترال)MONTRÉAL(،لوکارنو)Locarno ()پالتـا ماردل،)2002سالاز
)de Mar del Plata(،کایرو)Cairo(،توکیو)Tokyo(«.

ماهنامـه اي کـه در جشـنواره سـینماي وسـینمایی جشنواره) در مقاله1386میراحسان(
هـاي شـد ریشـه  منتشـر ایـران اسـالمی جمهـوري هنـر فرهنگسـتان »خیالآینه«تخصصی

داده اسـت.  قـرار بررسـی را مـورد ایـران وجهـان درسـینمایی هـاي گیري جشـنواره شکل
هـا  جشـنواره گیرياثرگذاري بر شکلو چگونگیيدارآن پیوندهاي سرمایهازپسچنینهم
بیان کرده است.را

پیشینه پژوهش هاي انجام شده.3جدول 

، نویسندگانعنوانردیف
خالصهسال

وسینماییجشنواره1
ايجشنوارهسینماي

میراحسان،(
1386(

سینماییهايجشنوارهگیريشکلهايریشهمقالهایندر
همچنین.استگرفتهقراربررسیموردایرانوجهاندر

درهاجشنوارهگیريشکلکهنهايریشهبررسیازپس
مناسباتچگونگی اثرگذاريبررسیبهجهان

ها پرداخته است. درجشنوارهگیريشکلبرداريسرمایه
ازپسسینماییهايجشنوارهرویکردبررسیبهادامه

ازبعدایدئولوژیکومذهبیفضايازمتاثرکهانقالب
است.پرداختهاستانقالب

2
(بازتاب نهییدر آنهییآ

عملکرد جشنواره 
فجر در لمیفیالمللنیب

)رانیاينمایروند س
)1381جو،(صلح

جشنوارهادوارتمامیبررسیبهدقیقشکلیبهمقالهاین
کهتاثیريو1381سالتافجرفیلمالمللیبین
سینمايکلیوندربرفجرفیلمجشنوارههايسیاست

هاي این مقاله بر اساس یافته.استپرداختهداشته،ایران
سینماينمايتمامآینهفجرفیلمیالمللیبینجشنواره

هايسرمشقبهاغلبنیزایرانیفیلمسازان. استایران
خودشخصیباورهايازودهندمیتنايجشنواره

ترینمهمدرکهحالی استدرشرایطکنند. اینمیعدول
فیلمجشنوارهمثلانقالبازقبلسینماییهايجشنواره

درچندانیتاثیرجشنوارهدرحاضرهايفیلم،»سپاس«
.نداشتندایرانسینمايکلیوعمومیجریان

3
: یهم غرب،یهم شرق

لمیفیجشنواره جهان
فجر در تهران

(لطیف 
)1396پور،

فیلمجهانیارهجشنوکهپرداختهموضوعاین مقاله به این
حاکماسالمیوشرقیفرهنگواسطهبهسویکازفجر

جامعهعرفیوفرهنگیهايارزشازبرخیبهبایدآنبر
برايآزادنگاهیداشتنازمانعکهباشدپایبندایرانی
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وشودمیجشنوارهایندرفیلمسازانوآثارهمهحضور
ذاتدرسینماییجشنوارهیکبرپاییدیگرسوياز

آنکردنبومیورودمیشماربهغربیرویداديخود
.استسختیاتفاق

4
جشنوارة کن بر ریتأث

نمايیسیانیتحوالت ب
2010تا 1990اروپا از 

)1390(رهنما،

برکنفیلمجشنوارةتأثیربررسیدر این تحقیق به
تا1990سالهايزمانیفاصلۀدراروپاسینمايتحوالت
درشدهساختهآثاربرجشنوارهیناتاثیرو2010

داردنگاهیهمچنینتحقیقاین.پردازدمیاروپاسینماي
زمانیدربازةکنفیلمجشنوارهمؤثّرهايعملابتکاربه

هنريسینمايبرتاثیرگذاريزمینهدرتحقیقاشارهمورد
شدهدادههافیلمبرخیبهکهجوایزيطریقازجهان

جشنوارهبرگزیدهاثر7خودعاياداثباتبرايواست
ومضمونیتحلیلموردرازمانیبازهایندرکنفیلم

.استدادهقرارهنري

5
بهبود يراهکارها

حضور در بازار 
رانیالمیفیالمللنیب

)1390(گیاهی،
فیلمبازاربخشبررسیبهتخصصیطوربهنامهپایاناین
عواملوفیلمهجشنوارهراصلیاجزايازیکیعنوانبه

است.پرداختهبخشاینبیشترموفقیتبرموثر

6
ياقتصاد جشنواره ها

The Economics(لمیف

of Film Festivals(
(Josephson,

2018)

درفیلمهايجشنوارهنخستینبه برگزاريمقالهاین
درحضوربرايآثارانتخابچگونگیبررسیجهان و

هايجشنوارهقتصاداهمچنینوفیلمهايجشنواره
اقتصاديسازوکارتشریحبهادامهدر.پردازدمیفیلم

.پردازدمیفیلمهايجشنواره

7

يهازهیمطالعه انگ
کنندگان: شرکت

لمیجشنواره ف
A Study of(آکسفورد

Attendees’
Motivations: Oxford

Film Festival(

(Thomas,
2011)

سهموضوع،اینبرموثرعواملمجموعازمقالهاین
و»پول«،»خوبهايمحیطدرهمبستگی«عامل

اینبررسیبهمقالهاین. بررسی کرده است»خودفیلم«
جذبباچگونههاجشنوارهکهپردازدمیموضوع

ایجاداقتصادي،مثبتتأثیرایجادگردشگران،
بهبودوهمبستگیوجامعهمشارکتبرايهاییفرصت
. کنندمیایفاجوامعبرايرامهمینقشمقصد،تصویر

ویژهبهوفیلمهايجشنوارهبهکمیتوجهحال،اینبا
محوربامقالهاین. استشدهآنکنندگانشرکتانگیزه
مخاطبانبرايجذابیتایجاددرموثرعواملدادنقرار
اینکردهسعیفیلمهايجشنوارهدرشرکتجهتدر

بررسیوردمگردشگريمنظرازبیشترراعوامل
.دهدقرار

8
به عنوان لمیجشنواره ف

یبخش صنعتکی
)The Film Festival as

an Industry Node(

(Iordanova
,2015)

را در لمیفيهاجشنوارهتیپژوهش محقق وضعنیدر ا
. چرا دهدیقرار میو تجارت مورد بررستیخالقنهیزم

دهند،یمرا نشان هالمینه تنها فلمیفيهاکه جشنواره
از ی. برخکنندیميهمکارهالمیفعیو توزدیبلکه با تول

خاص خودشان را عیتوزيهاها روشجشنواره
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کیعمدتا لمیفيهااند و درواقع جشنوارهکردهجادیا
ها . البته جشنوارهندیآیبه شمار مهالمیفيبراشگاهینما

ولمسازانیفيشبکه سازد،یتولیمالنیتامنهیدر زم
تیاهمعیو کمک در چرخه توزيلمسازیفيهایکمپان

دارند.ییباال

9

یالمللنیجشنواره ب
- 1996پوسان لمیف

کره ينمای: س2005
،یمحلنهیدر زمیجنوب

3یو جهانيمنطقه ا

(SooJeong,
2008)

منتشر شده است، با 2008نامه که در سال انیپانیا
در یفرهنگو یاسیس،یاجتماعقیتحقکیهدف ارائه 
نیبیدر کره جنوبین المللی پوسان بلمیجشنواره ف

قیتحقنیانجام شده است. ا2005تا 1996يهاسال
در گریدلمیاز هر جشنواره فشیبPIFFکند که یادعا م

و متقابل يرابطه قوکیو حفظ يانطقهمتیساخت هو
خود موفق بوده است.یمللمیصنعت فيبرادیمف

10

و انواع آن در جشنواره
جهان

)Film festivals/Film
festival research:

thematic, annotated
bibliography(

(Loist ,2008)

و )Sasha Lewis(که به قلم ساشا لوئیس مقالهایندر
نوشته شده، )Mark D. Valcke(مارك دي والک 

درهاجشنوارهگیريشکلریشهباارتباطدرتوضیحاتی
دادهفرهنگییامذهبیرویدادهايباهاآنپیوندوجهان

درهافیلمحضوربابتهزینهدریافت. استشده
درکهاستمهمینکاتازیکیفیلممعتبرهايجشنواره

هاجشنوارهاغلب: «استشدهاشارهآنبهمقالهاین
قضیهاین. کنندمیطلبفیلمسازانازمبلغی

کن،مثلبزرگترهايجشنوارهمیاندرالخصوصعلی
جشنوارهو)Toronto(تورنتوفیلمالمللیبینجشنواره

کهچهاگر. استمعمول)Sun Dance(دنسسانسفیلم
.کنندنمیدریافتورودیههمجشنوارههمه

راهکارهـاي «بـا ارتبـاط درگرفتـه صـورت هـاي پـژوهش ومقـاالت جسـتجوي نتایج
درشـده تولیـد ادبیـات کـه دهدمینشانعلمیاینترنتیهايپایگاهدر»هاجشنوارهمرجعیت

ایـن درگرفتـه صـورت هـاي پژوهشاغلبونیستبرخوردارچندانیکمیتازحوزهاین
فـیلم هـاي جشـنواره اقتصـادي کارکردهـاي بررسـی یـا هـا جشنوارهمعرفیبهبیشترحوزه

تـوجهی نشـده اسـت.    است و به راهکارهاي مؤثر بر مرجع سازي جشنواره جهانیپرداخته
در این پژوهش سعی شده است که با بررسی نظـر خبرگـان و کارشناسـان عرصـه سـینما و      

هاي جشـنواره معتبـر سـینمایی در جهـان و     چنین استخراج و گردآوري مهمترین ویژگیهم
ها، راهکارهاي مؤثر بر مرجع سازي جشنواره جهانی فیلم فجر را بررسی کـرده و  تحلیل داده

با تحلیل اهمیت و عملکرد هر کدام از این راهکارها، مشخص شـود کـه جشـنواره    چنین هم
جهانی فیلم فجر باید عملکرد خود را درباره کدامیک از این راهکارها بیشتر کند و با کـاهش  
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تر، مانع از اتـالف منـابع خـود شـود. بـر ایـن       عملکرد خود پیرامون کدام راهکار کم اهمیت
ز حیث موضوع و از حیث روش داراي نوآوري است.  اساس، طرح پژوهش حاضر، ا

روش تحقیق. 4
سازي جشنواره جهانی فـیلم فجـر، و   سؤال اصلی پژوهش حاضر، چیستی راهکارهاي مرجع

سؤاالت فرعی به شرح ذیل است:  
شـود، یمـ آنيسازمرجعباعثکهیعواملدربارهفجرلمیفیجهانجشنوارهعملکردـ

است؟چگونه
ـ باییهـا نهیزمچهدرـ فجـر لمیفـ جشـنواره منـابع اتـالف ازعملکـرد کـاهش بـا دی

شود؟يریجلوگ
ـ باییهـا نهیزمچهدرفجرلمیفیجهانجشنوارهبرگزارکنندگانـ رايشـتر یبمنـابع دی

بدهند؟اختصاص
رافجـر لمیفـ یجهـان جشـنواره یفعلـ عملکردویفعلرونددیباییهانهیزمچهدرـ

داد؟ادامه
اي و مصاحبه نیمـه سـاختاریافته   ها از روش کتابحانهجمع آوري دادهپژوهش حاضر در

اي و دستیابی به حساسـیت نظـري، بـا    بهره گرفته است. پژوهشگران، پس از مطالعه کتابخانه
سـینمایی تـا حصـول بـه     کارشناسـان ازنفـر 14گیري گلوله برفی، با استفاده از روش نمونه

جشـنواره مـدیران ازتعـدادي شناس سینمایی شـامل کار14کفایت نظري مصاحبه شد. این 
سـینمایی مـدیران فجـر، فـیلم المللیبینجشنوارهسابقهدبیرانازتعداديفجر،فیلمجهانی
درمی شـوند کـه  سینما،کارشناسانومنتقدانازتعداديواسالمیارشادوفرهنگوزارت

:کنیدمیمشاهدهزیرلجدودرراشوندگانمصاحبهتخصصیوعلمیمشخصاتادامه
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شوندگانمصاحبهتخصصیوعلمیمشخصات.4جدول 

ي 
صار

اخت
ان 

عنو
ش

ژوه
در پ

س 
شنا

کار

سوابقتخصص یا فعالیت فعلی

Aکارشناس سینما
دورهچندینعمومیروابطفارابی،سینماییبنیادپیشینفرهنگیمعاون

وکودکانفیلمالمللیبینجشنوارهوفجرفیلمالمللیبینجشنواره
ایران، نویسنده وجوانانسینمايانجمنپیشینعاملمدیرنوجوانان،

تلویزیونوسینمابازیگر

Bفیلمجهانیجشنوارهاولینانتخابهیئتعضووسینماکارشناسومنتقدمنتقد سینما
فجر، نویسنده و مستندساز

C

سازمانارشدمشاور
سینمایی وزارت فرهنگ و 

المیارشاد اس

المللیبینجشنوارهدوره6دبیرفجر،فیلمالمللیبینجشنوارهدوره6دبیر
هايسال(فارابیسینماییبنیادنوجوانان، مدیرعاملوکودکانفیلم

فیلمطرحشهر، مجريفیلمالمللیبینجشنواره، دبیرسومین)85_81
»)ص(اهللارسولمحمد«

Dفیلمالمللیبینکنندهپخش
اندازي و مدیریت راهسینما،المللیبینمسائلکارشناسودهکننپخش
، محقق)Rome(هاي آسیایی رمجشنواره فیلم» هاي ایرانیمستقل«بخش 

سینماحوزهنگارروزنامهو

E

وهاجشنوارهدفترمدیرکل
المللبینهايهمکاري

وزارتسینماییسازمان
اسالمیارشادوفرهنگ

دانشتوسعهمطالعات،دفترمدیرکلسینما،ملیهمدرسپیشینمدیرعامل
–92(سالاسالمیارشادوفرهنگوزارتدرسینماییهايمهارتو

سینمایی، استادپژوهشسالجایزهسیاستگذاريشوراي)، عضو94
دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

F
علمیدبیرجانشین

فجرفیلمجهانیجشنواره

5شبکهاجتماعیسابق گروهصداوسیما، مدیردانشگاهالمللبینمعاون
سازمانسابقسیما، نمایندهنمایششبکهبرنامهسابقه تامینسیما، مدیر
هايجشنوارهوبازارهادرمستندوسریالفیلم،انتخاببرايصداوسیما

EFMفرانسه،MIPCOM،MIPTV،MIPDOCجملهازالمللیبین

انگلستانSHOWCASEمجارستان وDISCOPهلند،IDFAآلمان،

Gکارشناس سینما

فجر،فیلمالمللیبینجشنوارهوهفتمبیستووششمبیستهايدورهدبیر
بینبخش)، داور1388- 1386فارابی (سینماییبنیادپیشینمدیرعامل

ایرانسینمايهیاتفجر، مدیرفیلمجشنواره25و24هايدورهالملل
فستیوالدرایرانسینمايهیات، مدیر1388و 1387کنفیلمفستیوالدر

Berlin(1387(برلینفیلم

H
جشنوارهالمللبینمعاون

فجرفیلمجهانی

گذاربنیان،1391تا1376سالازفارابیسینماییبنیادالمللبینامورمدیر
،1391تا1376سالازفجرفیلمجشنوارهالمللیبینفیلمبازارمدیرو

زردآلويجشنوارهمصر،درقاهرهکودکانجشنوارهداورانهیئتعضو
قطردرالجزیرهمستندهايفیلمالمللیبینجشنوارهارمنستان،طالیی
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I
فیلمجهانیجشنوارهدبیر

فجر

سیمرغ7سینما، برنده کنندهتهیهوکارگردانسینما،خانهپیشینمدیرعامل
چهلمینفیلمبهترینفجر، برنده جایزهلی فیلمالملبینجشنوارهبلورین
)، برنده جایزه بهترین فیلم و 2001منتقدان جشنواره فیلم کن (هفته

)Shanghai ()2019(المللی فیلم شانگهاي کارگردانی جشنواره بین

Jریپورترهالیوودالمللبیننقدبخشارشدمنتقدوسینماالمللیبینمنتقدمنتقد سینما
)The Hollywood Reporter(

Kسینمایی، منتقدونگارایران، روزنامهسینمايمنتقدانانجمنسابقرئیسپژوهشگر و مدرس سینما
نویسنده و مستندساز

Lفجر، فیلمجشنوارههاينشستمجريهفت،سینماییبرنامهسابقمجريسینمامنتقد
گزاري فارسدبیر سابقه گروه فرهنگ و هنر روزنامه رسالت و خبر

Mسینماکارشناسخبره وخبرنگارخبرنگار سینمایی

Nدانشگاهدر»جامعهوهنرهابرنامه«مدیرورسانهمطالعاتدانشیاراستاد دانشگاه
هلنداوترخت

هـاي تحلیـل مضـمون جهـت اسـتخراج و شناسـایی       در مرحله تحلیل داده نیز از روش
عملکـرد واهمیـت یلم فجـر و از روش تحلیـل  سازي جشنواره جهانی فـ راهکارهاي مرجع

)IPA(.جهت تعیین میزان اهمیت و عملکرد هر یک از راهکارها استفاده شده است
دار و موضـوعاتی  شود که پژوهشگر الگوهاي معنیفرآیند تحلیل مضمون زمانی آغاز می

و برگشـت،  دهد. این فرآیند شـامل یـک رفـت   که جذابیت بالقوه دارند را مورد نظر قرار می
ــین مجموعــه داده هــایی اســت کــه تحلیــل دادههــاي کدگــذاري شــده وهــا و خالصــهب

شـود. تحلیـل مضـمون    آیند. نگـارش تحلیـل از همـان مرحلـه اول شـروع مـی      میوجودبه
و جلـو در بـین مراحـل ذکـر شـده      فراگردي بازگشتی است کـه در آن حرکـت بـه عقـب     

ودر ایـن پــژوهش از روش پیشــنهادي بــراون ).Braun and Clarke, 2007,7(دارد. وجـود 
کالرك براي تحلیل مضمون استفاده شده که فرآیندي گـام بـه گـام و جـامع جهـت تحلیـل       

هاي تحلیل مضمون که در پژوهش حاضر بر طبـق آن عمـل شـده اسـت     مضمون است. گام
نی هـا؛ بـازبی  هـا؛ ایجـاد کـدهاي اولیـه؛ جسـتجوي مضـمون      عبارت است از: آشنایی بـا داده 

اي از فراینـد  ، نمونـه 5ها؛ تهیه گـزارش. در جـدول   گذاري مضمونها: تعریف و ناممضمون
تحلیل مضمون آورده شده است.
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اي از فرایند تحلیل مضمون. نمونه5جدول 

مضامین سازمان پایه
فراگیردهنده

هاجشنوارهدرفرهنگیدیپلماسیاهمیت
ابزارجشنواره
رویکردهايتعیینفرهنگیدیپلماسی

تمدنی،اخالقی،
سیاسیوفکري

جشنواره

هاجشنوارهطریقازفروشیفرهنگ
اسالمیانقالبدیدگاهبافجرجشنوارهتناسبلزوم

ایجاد فضایی تازه براي فیلمسازان مخالف جریان فیلمسازي غرب
رسمیاستانداردهايبهاثرگذاريوابستگیعدم

ازترمهماثرگذاري
استانداردهاترعای هاجشنوارهبرخیبرهافیلماولنمایشمنفیتاثیر

نیستنداثرگذاريجشنوارهلزوماالفهايجشنواره

ادامـه کـه یمعننیابهها تا تحقق کفایت نظري ادامه یافت، فرایند مصاحبه و تحلیل داده
یپـ درق،یتحقنیحافتهیظهوردهندهسازمانمضامینایوپایهمضامیندريرییتغپژوهش
.دهدیمنشانراحاضرپژوهشدراریمعنیاتحققیچگونگریزجدول. باشدنداشته

ينظرتیکفامرزتادهندهسازمانمضامینوپایهمضامینظهورندیفرآ: 6جدول

حبه
صا

د م
تعداد مور
نکات 
کلیدي

تعداد 
مضامین پایه

مضامین ظهور 
جدیدپایه

مضامین ظهور 
جدیددهندهسازمان

مضامین تکمیل 
پیشینسازمان دهنده

A27262621_

B25231685
C35302165
D27261649
E282721310
F333322211
G20181415
H323012_6
I32287_7
J23205_4
K22186_3
L18178_7
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M2822___

N1817___

يدیـ کلنکته368مجموعازدهندهسازمانمضمون45ویهپامضمون175ظهورندیفرا
ازپـس اسـت، مشـخص کههمانطور. استشدهارائهفوقجدولدرهامصاحبهکیتفکبه

یطـ درنیهمچنـ وشـد متوقـف دیـ جددهنـده سازماننیمضامظهورروندهفتممصاحبه
مضـامین وپایـه مضـامین انیـ درجريرییـ تغگونـه چیهـ چهـاردهم وزدهمیسمصاحبهدو

تحقـق يمعنـا بـه موضـوع نیاکهنشدحاصلقیتحقانیجردرگرفتهشکلدهندهسازمان
دهنـده،  بنـدي مضـامین سـازمان   در نهایـت بـا تحلیـل و دسـته    .اسـت »ينظرتیکفا«اریمع
انی فـیلم  سـازي جشـنواره جهـ   مضمون فراگیر کـه در واقـع همـان راهکارهـاي مرجـع     20

Importance(عملکـرد - ایـن مرحلـه جهـت تحلیـل اهمیـت     هستند، به دست آمـد در فجر

Performance Analysis (IPA)(کـه  ، مراجعه شد. توضیح این4، مجددا به افراد خبره در جدول
شناسـایی سـازمان، رقـابتی موقعیـت ارزیـابی بـراي مـؤثري ابزارعملکرد،- اهمیتتحلیل

.اسـت هدفمنـد خـدمت ارائهوبازاریابیهاياستراتژيطراحینیزوپیشرفتهايفرصت
) کیفیـت (عملکردازمشتریانادراكآنعموديمحورکهدوبعديماتریستشکیلطریقاز

دهـد، مـی نشـان رامشتریانگیريتصمیمدرویژگیآناهمیتآنافقیمحوروویژگیهر
ـ مدیرانبرايرامؤثريپیشنهادهايتوانمی مـاتریس رابعـدي دومـاتریس ایـن . کـرد هارائ

اهمیـت، بعـد وعملکردبعدهايدادهجداگانهتحلیلکهآنجااز. نامندمیعملکرد- اهمیت
اسـت ممکـن گیرنـد مـی قـرار مطالعـه مـورد همزمانها،دادهمجموعههرکهزمانیویژههب

ايشـبکه رويهـا شـاخص عملکـرد واهمیـت سـطح بهمربوطهايدادهلذانباشد،معنادار
نشـان اسـت عملکـرد بعدنشانگرXمحورواهمیتبعدنشانگرyمحورآندرکهدوبعدي

IPمـاتریس یـا عملکـرد /اهمیـت مـاتریس بعـدي دوشـبکه ایـن ). 1شـکل (شوندمیداده

دروشـده تشـکیل ربـع یـا قسـمت چهـار ازواقـع درکهIPماتریسنقش. شودمینامیده
بـراي ماتریسایناز. استگیريتصمیمفرایندبهکمکدارد،قرارصیخااستراتژيربعهر

.شودمیاستفادهبهبودبرايراهکارهااولویتدرجهشناخت
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عملکرد- . شماي کلی ماتریس اهمیت1شکل 

سـازمان عملکـرد و) مطلـوب وضعیت(دارداهمیتمیزانچهراهکارهراینکهبراساس
اسـت.  تشـخیص قابـل ربـع چهار) موجودوضعیت(استدحچهدرراهکاراینزمینهدر
)Raymond,Tat choi, 2000(

باال؛اهمیت- باالعملکرد: ربع اول (حیطه قابل قبول)
باال؛اهمیت- پایینعملکردربع دوم (حیطه ضعف):

پایین؛  اهمیت- پایینعملکردتفاوتی):ربع سوم (حیطه بی
پایین.اهمیت- باالعملکردربع چهارم (حیطه اتالف):

پژوهشيهاافتهی. 5
عملکـرد مـورد بررسـی    - یـل اهمیـت  بخش تحلیل مضـمون و تحل دودرپژوهشهايیافته
گرفتند که موارد استخراج شده از بخش تحلیـل مضـمون در نهایـت بـا اسـتفاده روش      قرار

بندي شدند تا شرایط براي پاسخگویی به سـواالت اصـلی و رفعـی    عملکرد اولویت_اهمیت
تحقیق فراهم شود.
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پژوهشیاصلپرسشبهپاسخ1.5
» فجـر فـیلم جهـانی جشنوارهسازيمرجعتعیین راهکارهاي«ترین سوال این پژوهش اصلی

هـاي  دادهبود. سؤالی که پژوهشگران توانستند پس از انجام مصاحبه با کارشناسـان و تحلیـل  
ن از میــان نظــرات و آرا وگوهــا بــا اســتناد بــه روش تحلیــل مضــموحاصــل از ایــن گفــت

، 7کارشناسان، استخراج نمایند. این راهکارها، در میانه تحلیل اهمیت عملکرد مطابق جـدول  
اولویت بندي گردید.

هابندي آنشبکه مضامین، راهکارهاي مستخرج و  اولویت.7جدول 

مضامین فراگیرمضامین سازمان دهندهردیف
اولویتOWjSWj(راهکارهاي مستخرج)

1

فرهنگیوفکريهویتتعیین

رویکردهايتعیین
وفکريتمدنی،اخالقی،

جشنوارهسیاسی
46.5340.07902

فرهنگیدیپلماسیابزارجشنواره
سیاسیرویکردهاي

جشنوارهبراياخالقگراهویتتعریف
استانداردهارعایتازترمهماثرگذاري
شمولهانجرویکردهايانتخاب
زیستیوتمدنیالگويارائه

جشنوارهبرايملیسینمايپشتوانه2
واصالتازگیريبهره
برايملیسینمايهویت

جشنوارهارتقا
33.2010.05769

3

جشنوارهمدیریتیهايسیاست

هايسیاستاتخاذ
باثباتوجامعاي،حرفه
جشنوارهمدیریتبراي

37.8600.06574

مناسبنامگذاري
مدیریتیثبات

جشنوارهبرگزاريزمان
جشنوارهمعتبرسیاستگذاريتیم

محصوالتقالبیتنوعفرصت

هايچهرهحضورظرفیتازاستفاده4
سینماسرشناس

سازي جهت حضورزمینه
هايچهرهوهاستاره
سینماي جهانمعتبر

14.8140.025717

5
پخشوتولیدچرخهمیانسازيشبکه

فیلم
سازوکارهايایجاد

میانارتباطی
تولیدکنندگان،

30.1320.052311
فیلمتولیدچرخهدراثرگذاري
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وگذارانسرمایهمشتركتولیدفرصت
فیلمکنندگانپخش

6
جشنوارهفیلمبازارکیفیتوجامعیت

جامع،بازاربرگزاري
36.3060.06306وع فیلممتنومدرن فیلمايحرفهومدرنبازار

جانبیرویدادهايبابازاربهبخشیتنوع

7
سازي حضورزمینهمیزبانايمنطقهظرفیتازاستفاده

پیوندفیلمسازان مبتنی بر
اعتقاديیاوجغرافیایی

هاي جشنوارهسیاستبا
40.2980.06993 دیگرکشورهايباآرمانیهمفرصت

فیلماولنمایش8
یاالمللیبیناولنمایش

هايفیلمايمنطقه
جشنواره

20.2880.035214

هنريسینمايازحمایت9
برجشنوارهتمرکز
خالفوهنريسینماي
سینماتجاريجریان

20.0070.034715

رویدادهايبرگزاريآراتنوعوتضاربفرصت10
15.4600.026816متنوعوکاربرديجنبی جنبیهايبخشجذابیت

11

فیلمسازوفیلمبهجشنوارهاعتباربخشی

وايحرفهجایگاهارتقا
35.4320.06158فیلمسازانهنري

کشورهايسینمامعرفیبسترایجاد
شدهدیدهکمتر

استعدادیابی
استعدادهاپرشسکوي

مهمهايفیلمحضوراثر12
وهافیلمحضور

درنامدارفیلمسازان
جشنواره

52.6900.09141

مشارکتی و ممیزيجشنوارهدرممیزيجایگاه13
36.7580.06385جشنوارههايفیلمحداقلی

وايرسانهبروزوظهورگستردهايرسانهپوشش14
35.5880.06177جشنوارهسینمایی لیالملبینمنتقدانحمایت

12.6120.021818پیوستهومنظمبرگزاريبرگزاريقدمت15

یکبهجشنوارهتبدیلجشنوارهازداخلیحمایت16
30.1020.052212میهنیوملیدغدغه جشنوارهازعمومیاستقبال

طرحفرصتکردنفراهمتکنولوژیکتبادل17
27.4680.047613نوهايفناوريوهاایده نوهايایدهطرحفرصت

11.9680.020719نهادهاينقشافزایشجشنوارهبودنغیردولتی18
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اسپانسرهااعتبار
اسپانسرهايوخصوصی
برگزاريدرمعتبر

جشنواره

میزبانکشورالمللیبینشرایط19
وسیاسیهايتنشکاهش

عرصهدرایراناقتصادي
المللبین

31.3950.054510

20
رفاهیخدماتارائهمیزبانتوریستیظرفیتازاستفاده

مکانیبستردرباکیفیت
رویکردبامتناسب

جشنواره
7.0780.012220 جشنوارهاجرائیخدماتکیفیتونظم

پژوهشاولیفرعالؤسبهپاسخ2.5
م فجـر در  پرسش فرعی اول این پژوهش پیرامـون بررسـی عملکـرد جشـنواره جهـانی فـیل      

نظـرات و آرا بررسـی سـازي ایـن جشـنواره بـود؛ از    ارتباط با راهکارهاي مـؤثر بـر مرجـع   
شد کـه جشـنواره جهـانی فـیلم فجـر      مشخصهامصاحبهدرکارشناسان و مدیران سینمایی

بایـد  یک جشـنواره مـوثر و مرجـع   هاي خود به عنوان براي رسیدن به نقطه مطلوب فعالیت
ان عامل اصلی رشد و پیشرفت خود مورد توجه قرار دهد.  راهکار را به عنو20

، میزان اهمیت عملکرد هر یک از راهکارها نشان داده شده است. راهکارهـاي  2در شکل
حضـور يسـاز نـه یزم«؛ »جشنوارهتیریمديبراباثباتوجامع،ياحرفهيهااستیساتخاذ«
تمرکـز «؛ »جشـنواره يهـا اسـت یسبـا ياعتقـاد ایـ وییایـ جغرافونـد یپبریمبتنلمسازانیف

طـرح فرصـت کـردن فـراهم «؛ و »نمایسيتجارانیجرخالفويهنرينمایسبرجشنواره
در ناحیه قابل قبول بوده و از عملکـرد بـاال و البتـه اهمیـت بـاال از      » نويهايفناوروهادهیا

رها بایـد  منظر خبرگان برخوردار هستند؛ بر این اساس، وضع موجود در خصوص این راهکا
حفظ شود.  
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پژوهشدومیفرعسوالبهپاسخ3.5

فجرلمیفیجهانجشنوارهيسازمرحعبرمؤثريراهکارهاعملکردتیاهمسیماتر.2شکل

کـاهش بابایدهاییزمینهچهدر«پرسش دوم فرعی پژوهش درباره این موضوع است که 
توان بـا  ؛ پاسخ این پرسش را می»شود؟جلوگیريفجرفیلمجشنوارهنابعماتالفازعملکرد

عملکـرد داد. بـراین اسـاس    _ها از طریق ماتریس اهمیتنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده
نقـش افـزایش و) 10نقطه شماره (متنوعوکاربرديجنبیرویدادهايبرگزاريراهکارهاي

محـدود در) 18نقطه شماره (جشنوارهبرگزاريدرمعتبراسپانسرهايوخصوصینهادهاي
به این معنا که در این محدوده راهکارهایی قرار دارند کـه از نظـر   .اندگرفتهقرارمنابعاتالف

ها هستند در حـالی کـه عملکـرد    گذاري بر آنکارشناسان داراي اهمیت کمتري براي سرمایه
ادامـه وضـعیت فعلـی در ارتبـاط بـا ایـن       پیرامون این راهکارها زیاد است؛ در ایـن شـرایط   

شود؛ پـس برگزارکننـدگان و سیاسـتگذاران جشـنواره     ها منجر به هدررفت منابع میشاخص
جهانی فیلم فجر در ادامه مسیر فعالیت این رویداد فرهنگـی و هنـري بایـد از صـرف منـابع      

هکارهـا  د و ارتقـاء دیگـر را  تر بـراي ایـن بخـش جلـوگیري کننـد و منـابع را بـه رشـ        بیش
دهند.اختصاص

پژوهشسومیفرعسوالبهپاسخ4.5
جهـانی جشـنواره برگزارکننـدگان «پرسش سوم فرعی پژوهش درباره این موضوع است که 

پاسخ به ایـن پرسـش را   » بدهند؟اختصاصرابیشتريمنابعبایدهاییزمینهچهدرفجرفیلم
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جزیـه و تحلیـل نظـرات کارشناسـان از     توان همچون پرسش قبلی با استناد به نتـایج ت نیز می
اخالقـی، رویکردهـاي تعیـین «هايعملکرد داد. براین اساس راهکار- طریق ماتریس اهمیت

ملـی سـینماي هویـت واصالتازگیريبهره«،)1نقطه (»جشنوارهسیاسیوفکريتمدنی،
ــراي ــاب ــنوارهارتق ــه (»جش ــاد«،)2نقط ــازوکارهايایج ــاطیس ــانارتب ــدمی گان،تولیدکنن
»فـیلم متنـوع ومـدرن جامع،بازاربرگزاري«،)5نقطه (»فیلمکنندگانپخشوگذارانسرمایه

وهـا فـیلم حضـور «،)11نقطـه  (»فیلمسـازان هنـري وايحرفـه جایگـاه ارتقاء«،)6نقطه (
»جشـنواره هـاي فیلمحداقلیومشارکتیممیزي«،)12نقطه (»جشنوارهدرنامدارفیلمسازان

بـه جشـنواره تبـدیل «،)14نقطـه  (»جشنوارهسینماییوايرسانهبروزوظهور«،)13نقطه (
عرصـه درایـران اقتصاديوسیاسیهايتنشکاهش«،)16نقطه (»میهنیوملیدغدغهیک
کـه گیـرد مـی قـرار بخشـی دریعنـی ماتریسچپسمتباالربعدر) 19نقطه (»المللبین

هـاي اولویـت دربایدبخشایندرگرفتهقرارهايراهکار. ردداپایینیعملکردوباالاهمیت
.  بگیرندقرارسازمانگذاريسرمایهوبهبود

هاي الزم بـراي تبـدیل   هاي استخراج شده در این بخش به نوعی با ویژگیاغلب راهکار
بـه  هاي فیلم به یک جشنواره فیلم معتبر که در ادبیات نظري تحقیق و با استنادسایر جشنواره
ها گردآوري شده بود، مطابقـت دارنـد؛ البتـه در ایـن میـان      اي و مقاالت به آنمنابع کتابخانه

المللـی  برخی از راهکارها به شرایط خاص سیاسی و فرهنگی و اقتصادي ایران در عرصه بین
مرتبط است.  

ــان    ــه عــدم همبســتگی داخلــی و همــاهنگی الزم می ــی ب ــوارد مختلف کارشناســان در م
اي مختلف براي برگـزاري باکیفیـت جشـنواره جهـانی فـیلم فجـر اشـاره کردنـد.         هسازمان

المللی نیز از دیگر شرایط خاصی است کـه بهبـود   هاي اقتصادي و بینچنین مسئله تحریمهم
تواند در تبدیل جشنواره جهانی فیلم فجر به یک جشنواره مرجع موثر باشد.  وضعیت آن می

پژوهشچهارمیفرعسوالبهپاسخ5.5
رونـد بایـد هـایی زمینـه چـه در«کهاستموضوعایندربارهپژوهشفرعیچهارمپرسش

راپرسـش ایـن بـه ؛ پاسـخ »داد؟ادامـه رافجـر فیلمجهانیجشنوارهفعلیعملکردوفعلی
ازکارشناسـان نظراتتحلیلوتجزیهنتایجبهاستنادباقبلیهايپرسشهمچونتوانمینیز

داد.عملکرد- همیتاماتریسطریق
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ــا م    ــته از راهکاره ــا دو دس ــش ب ــن پرس ــا ای ــاط ب ــته اول  در ارتب ــتیم. دس ــه هس واج
هستند که هم اهمیت باالیی دارند و هم عملکرد باالیی دارند و در ایـن شـرایط   راهکارهایی

و بایـد کـار را بـه همـین شـکل      وضعیت جشنواره نسبت به این راهکارهـا مناسـب اسـت    
هایی هستند که اهمیت پـایین و عملکـرد پـایین دارنـد و در     دوم راهکاردهد. اما دستهادامه

هاست.تفاوتی نسبت به این راهکاراین شرایط بهترین سیاست براي سازمان بی
مـدیریت بـراي باثبـات وجـامع اي،حرفههايسیاستاتخاذ«براین اساس، راهکارهاي

اعتقـادي یـا وجغرافیـایی پیوندبرتنیمبفیلمسازانحضورسازيزمینه«،)3نقطه (»جشنواره
جریـان خـالف وهنـري سـینماي بـر جشنوارهتمرکز«،)7نقطه (»جشنوارههايسیاستبا

طـرح فرصـت کردنفراهم«،)15نقطه (»پیوستهومنظمبرگزاري«،)9نقطه (»سینماتجاري
باالسـت هاراهکارمیتاههمکهدارندقرارايمنطقهدر) 17نقطه (»نوهايفناوريوهاایده

هـا راهکـار محـدوده ایندرپساست؛بودهخوبفجرفیلمجهانیجشنوارهعملکردهمو
.  بدهندادامهخودکاربهفعلیاستراتژيهمانباباید

»جهـان سـینماي معتبـر هـاي چهـره وهـا سـتاره حضورجهتسازيزمینه«هايراهکار
خـدمات ارائه«و) 8نقطه (»جشنوارههايفیلماينطقهمیاالمللیبیناولنمایش«،)4نقطه(

ــاهی ــترف ــتردرباکیفی ــانیبس ــبمک ــامتناس ــردب ــنوارهرویک ــه (»جش ــزو) 20نقط ج
عملکـرد هـم واسـت کـم هـا آناهمیتهمکهچرادارندپاییناولویتیکههستندمواردي
.بودتفاوتبیهاآنبهنسبتبایدشرایطایندرواستکمهاآنبهنسبتسازمان

شنهاداتیپۀارائويریگجهینتبحث، . 6
هاي فیـاپف در  هاي پژوهش با شاخصدر خصوص نوآوري در نتایج پژوهش، مقایسه یافته

کـه بخشـی از راهکارهـاي مسـتخرج در ایـن      بندي جشنواره، راهگشاست. توضیح ایـن رتبه
سـازي  مـوثر بـر مرجـع   تحقیق بـا عـواملی کـه پـیش از ایـن، محققـان، بـه عنـوان عوامـل          

اي گردآوري کرده بودن، مشـابهت  هاي فیلم و در قالب مطالعات اسنادي و کتابخانهجشنواره
)FIAPF(سـینما  کنندگانتهیههاي اعالم شده از سوي انجمنداشت. براي نمونه در شاخصه

رد کـه  هـاي وجـود دا  هاي فیلم در جهان شاخصهبندي جشنوارهترین نهاد رتبهبه عنوان عالی
معنـا و  به لحاظ مضمونی با راهکارهاي حاصل از گفتگو با کارشناسان در ایـن تحقیـق، هـم   

مفهوم هستند.
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تحقیقازحاصلهايو شاخصهFIAPFها توسط بندي جشنوارههاي رتبه. شباهت شاخصه8جدول 

برخی راهکارهاي حاصل از تحقیقبنديبراي رتبهFIAPFهاي شاخصهردیف

فیلمسازانوهافیلمحضورزمینهدرالمللیبینتنوع1
جشنوارهدرنامدارفیلمسازانوهافیلمحضورجشنوارهدر

ازجشنوارهحمایتوتاثیرازهایینشانهوجود2
منطقهیاکشورآنمحلیفیلمسازيصنعت

پیوندبرمبتنیفیلمسازانحضورسازيزمینه
هايسیاستبااعتقاديیاوجغرافیایی

جشنواره
ملیسینمايهویتواصالتازگیريبهره

جشنوارهارتقابراي

3

یاوسرقتازجلوگیريبرايشدیداقدامات
باثباتوجامعاي،حرفههايسیاستاتخاذهافیلمکردنکپیغیرقانونی

جشنوارهمدیریتبراي حاضرهايفیلمهاينسخهتمامبودنبیمهتضمین
آسیبیاوسرقتضرر،رابربدرجشنوارهدر

4

انتشارزمینهدرالمللیبیناستانداردهايرعایت
مدیریتوجشنوارههايبرنامهوهاکاتالوگ

جشنوارهسینماییوايرسانهبروزوظهورفیلمجشنوارهآنبهمربوطرویدادهايرسانیاطالع
خبرنگارانبهخدمتبرايخوبامکانات

یالمللبینمطبوعات

شـود و  البته با در نظر گرفتن این نکته که جشنواره جهانی فیلم فجر در ایران برگزار مـی 
هـاي داخلـی و   المللی در داخل کشور، داراي شرایط و محـدودیت برگزاري یک رویداد بین

خارجی است، برخی از راهکارهاي مستخرج از آرا و نظرات کارشناسان تطـابق چنـدانی بـا    
هاي فیلم در سایر نقاط جهان نـدارد؛ چـرا کـه    بندي جشنوارهبراي رتبههاي مرسوم شاخصه

المللی ایران مطرح شـده اسـت.   ها با توجه به اقتضائات داخل کشور و شرایط بیناین راهکار
در جهـان توجـه بـه    » A«هاي رتبـه  هاي اصلی اغلب جشنوارهبه عنوان مثال یکی از شاخصه

هـاي فیلمپخشطریقازجشنوارهاعتبارافزایشبراياسینمهايستارهبیشترچههرحضور
جشنواره اسـت؛ در حـالی کـه بنـابر نظـر      درداوریامهمانعنوانبههاآنحضوریاتجاري

سـازي  عامل استخراج شده مؤثر بـر مرجـع  20قاطبه کارشناسان در تحقیق این عامل از میان 
دهنـده اولویـت کـم آن بـراي     یرد که نشانگام قرار می17جشنواره جهانی فیلم فجر در رتبه 

گذاري و توجه مسئوالن جشنواره جهانی فیلم فجر است.سرمایه
سـازي زمینـه «عملکرد مشخص اسـت،  - طور که از نتایج حاصل از ماتریس اهمیتهمان

به عنـوان  » جشنوارههايسیاستبااعتقاديیاوجغرافیاییپیوندبرمبتنیفیلمسازانحضور
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سـازي جشـنواره جهـانی فـیلم فجـر مـورد نظـر        دار بـراي مرجـع  کـار اولویـت  سومین راه
کارشناسان قرار گرفته است؛ راهکاري که عالوه بر تاکید بر استفاده از ظرفیت جهـان اسـالم   

جشـنواره) بـر اسـتفاده    هايسیاستبااعتقاديپیوندبرمبتنیفیلمسازانحضورسازي(زمینه
کند. البتـه ایـن بـه معنـاي برگـزاري      اي منطقه) نیز تاکید میاز پیوندهاي جغرافیایی (کشوره
اي نیست چرا که براساس نظر کارشناسان این راهکـاره بایـد   جشنواره با رویکرد صرفاً منطقه

هاي نسبی جشنواره شود نه آن کـه بـا اتخـاذ ایـن سیاسـت فرصـت       تبدیل به یکی از مزیت
بینـی بـا   ت به لحاظ گفتمانی و جهـان حضور فیلمسازان دیگر کشورهاي جهان که ممکن اس

را از حضــور در ایــن رویــداد هــاي جشــنواره جهــانی فــیلم فجــر هــم فکــر باشــندآرمــان
رویکـرد دوهـر «کنیم. براي نمونه در مصاحبه ششم نظر کارشناس بـر ایـن اسـت:    محروم
بـراي اینکـه شرطبه. بروندپیشهمکناردروهمزمانشکلبهتوانندمیجهانیوايمنطقه

اي دیگـر در  ) یـا در نمونـه  Fاز مصـاحبه  30(نکتـه کلیـدي   » .باشـد داشـته وجودبرنامهآن
اي و جهـانی  نظر کارشناس درباره استفاده همزمـان از ظرفیـت منطقـه   Iاز مصاحبه 16نکته

ارتبـاطی پـل توانندمیهاجشنواره«گوید: اي همچون جشنواره جهانی فیلم فجر میجشنواره
Lاز مصـاحبه  2؛ همچنـین در نکتـه کلیـدي    ».باشـند منطقههرسینمايودنیاايسینممیان

بـه ولـی باشیمداشتهجهانینگاهفجر،فیلمجشنوارهدربایدما«شونده معتقد است: مصاحبه
کشـورمان ومنطقهسینمايپیشرفتبرايآنازوباشیمداشتهویژهتوجههممنطقهسینماي
».کنیماستفاده
یبـه نکـات مهمـ   زیـ جشـنواره ن يامنطقـه يهـا تیاستفاده از ظرفيکارشناسان براالبته

طیشـرا ازیکـ یشـونده مصاحبه،Hاز مصاحبه 17يدینمونه در نکته کليکردند؛ برااشاره
روزمسـائل بهتوجه«راجشنوارهگاهیجاارتقايبرازبانیميامنطقهتیظرفازاستفادهیاصل
شیافـزا عامـل رامنطقـه روزمسـائل بـه توجـه یژگـ یوودانـد یمـ »منطقهمسائلژهیوبه

کارشناسـان در  .آوردیمـ حسـاب بهمرجعجشنوارهکیبهآنلیتبدوجشنوارهياثرگذار
بـراي  آسیاییسینماییهنرهايوعلومفرهنگستانتاسیس«این تحقیق راهکارهایی همچون 

) و Hاز مصـاحبه  29(نکته کلیـدي  » منطقههاي فیلمبا جشنوارهکهنقارهفیلمسازانآشنایی
) را Jاز مصـاحبه  10(نکته کلیـدي  » باشدمنطقهدرمهمهايفیلمکنندهافتتاحتواندمیفجر«

اي جشـنواره جهـانی فـیلم فجـر و تبـدیل آن بـه یـک        براي استفاده بیشتر از ظرفیت منطقـه 
جشنواره مرجع مورد ارائه کردند.
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ـ بـه شـرح ذ  یو پژوهشيدر دو سطح کاربردشنهاداتیپ،پژوهشيهاافتهیيمبنابر لی
:شودیارائه م

پیشنهادات کاربردي1.6
ترین پیشنهاد پژوهش اصالح رویه فعلی جشنواره جهانی فـیلم فجـر بـا اسـتفاده از     اصلی. 1

جشـنواره بـه یـک جشـنواره فـیلم      عوامل به دست آمده در این تحقیـق بـراي تبـدیل ایـن     
است.مرجع
هاي کارشناسان که در عوامل موثر بـر  از مهمترین نکات موجود در متن صحبتیکی. 2
سازي جشنواره جهانی فیلم فجر نیز به شکل غیرمستقیم و مستتر به آن پرداختـه شـده؛   مرجع

هاي غربی است؛ به ویژه در زمینـه  روي جشنواره جهانی فیلم فجر از جشنوارهپرهیز از دنباله
هاي سرشناس سینما یا تالش براي نزدیک شدن به شکل ظـاهري  تالش براي حضور ستاره

برگزاري رویدادهاي غربی، این نکته باید در ادامه برگـزاري ایـن رویـداد سـرلوحه فعالیـت      
برگزارکنندگان این رویداد قرار بگیرد.

تعیین یک شوراي سیاستگذاري ثابت از میان خبرگان و کارشناسان سـینما بـا نظـارت    . 3
الدستی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی همچون شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی،    نهادهاي با

هـا تغییـر نکنـد و    ها و نگاه سیاسی و فرهنگـی آن سال که با تغییر دولت10تا 5براي مدت 
جشـنواره پشـتوانه   مدیریتبرايباثباتوجامعاي،حرفههايسیاستبتواند در زمینه اتخاذ

شد.این رویداد فرهنگی هنري با
هـاي  تغییر زمان برگزاري جشنواره جهانی فیلم فجر به بخشی از سال که با جشـنواره . 4

المللی تقـارن زمـانی کمتـري داشـته باشـد تـا       هاي بیناصلی فیلم در منطقه آسیا و جشنواره
شرایط براي استقبال فیلمسازان از این جشنواره بیشتر شود.

هاي سـینماي  فجر در زمینه استفاده از ظرفیتهاي جشنواره جهانی فیلم تغییر سیاست. 5
هاي باکیفیت تولید شده در هر سال به جـاي تمرکـز بـر نمـایش     ملی ایران و استفاده از فیلم

کیفیـت داخلـی در   تواند مانع از حضور آثار کـم آثار جامانده از بخش ملی این رویداد که می
اي و هنري آن شود.این جشنواره و تضعیف جایگاه حرفه
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هایی مشخص براي ممیـزي آثـار حاضـر در جشـنواره بـا      تعیین ضوابط و چارچوب. 6
توانـد  ها در زمینه ممیزي این آثار کـه مـی  استفاده از نظر فیلمسازان و استفاده از مشارکت آن

تري را در جشنواره فراهم کند.ها و فیلمسازان بیشتر و متنوعشرایط را براي حضور فیلم
جهانی فـیلم فجـر   ملی براي فراهم کردن مقدمات برگزاري جشنوارهاي تشکیل کمیته. 7

هـاي اجرایـی و نظـارتی    المللی که بتواند وظیفه هماهنگی دستگاهدر طراز یک جشنواره بین
کشور براي تسهیل در انجام امور این جشنواره و رفع کردن مشکالت آن را فراهم کند.  

المللی کشور از جمله وزارت امور خارجـه،  نافزایش تالش نهادهاي فعال در حوزه بی. 8
نمایندگی ایران در سازمان ملل و سـفرا و رایزنـان فرهنگـی ایـران در سـایر کشـورها بـراي        

ـ  کاهش تنش ا سـایر کشـورهاي جهـان در جهـت     هاي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی ایـران ب
ـ   هـاي غربـی علیـه جمهـور    سازي تبلیغات منفی رسانهخنثی ه طبـع آن  ي اسـالمی ایـران و ب
شدن شرایط تبدیل رویدادهاي فرهنگی هنري همچون جشنواره جهـانی فـیلم فجـر بـه     مهیا

شود.هاي انقالب اسالمی برگزار مییک جشنواره و رویداد مرجع که در طراز آرمان
فراهم کردن ظرفیت اکران عمومی آثار برگزیده و شاخص جشنواره جهانی فیلم فجـر  . 9

ــا برخــی  ــران و ی ــران در آن در داخــل ای ــه ای ــه ک ــا از از کشــورهاي منطق ــاالیی ه ــوذ ب نف
است؛ در جهت ایجاد ارتباطی مستمر و قوي میـان چرخـه تولیـد فـیلم و چرخـه      برخوردار

هاي به دست آمده از این پـژوهش یکـی از عوامـل    پخش آثار سینمایی که براساس راهکاره
سازي جشنواره جهانی فیلم فجر است.مهم در مرجع

اي و یش تمرکز جشنواره جهانی فیلم فجـر بـر گسـترش ظهـور و بـروز رسـانه      افزا. 10
سینمایی این رویداد در میان منتقدان و کارشناسان سینما و همچنین دوستداران و عالقمنـدان  

ترین مخاطبان هر جشـنواره فـیلم   این هنر براي تثبیت جایگاه آن در میان این گروه که اصلی
آیند.به شمار می

وز جهـان در کنـار ظفرتـی    هـاي ر د ظرفیتـی بـراي معرفـی یـا فـروش سـریال      ایجا. 11
توانـد باعـث تنـوع فرمـی و     هاي حاضر در بخش بازار جشنواره که مـی شده براي فیلمایجاد

ظاهري این بخش شود.
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پیشنهادات پژوهشی2.6
هـا توسـط نهادهـاي خصوصـی و تـاثیر منفـی دولتـی بـودن         موضوع برگزاري جشنواره. 1

کـه در ایـن تحقیـق نیـز از زبـان      المللـی بحثـی اسـت    ها بر استقبال فیلمسازان بینوارهجشن
سـازي ایـن   هاي پایین براي مرجعمورد از کارشناسان مطرح شد اما در نهایت در اولویتچند

هاي مهم فیلم در جهـان  هاي مالی جشنوارهمشیرویداد قرار گرفت. تحقیق در ارتباط با خط
تـري در ارتبـاط بـا    تواند نتـایج شـفاف  ها میخصوصی بودن این جشنوارهو میزان دولتی یا

شدن یک جشنواره فیلم داشته باشد.میزان اثر این راهکار بر مرجع
ها در جشنواره در این تحقیق مورد اشـاره برخـی از   مسئله اقتضائات نمایش اول فیلم. 2

قـاهره، توکیـو، مـونترال، مانـد اییرویدادهها،جشنوارهالفردهدر«کارشناسان قرار گرفت، 
» .دارنـد کیفیتیکممسابقههايبخشوشدندفیلماولنمایشسیاستقربانیمسکووگوآ

هایی است کـه در  یکی از پیشنهادات پژوهشی نگارنده این تحقیق، بررسی وضعیت جشنواره
ها قربانی سیاست نمایش اول فیلم شدند.طی این سال

هاي یک بازار فیلم معتبر و طراحـی  با وضعیت بازار فیلم و ویژگیپژوهش در ارتباط . 3
الگویی براي برگزاري بازار جشنواره جهانی فیلم فجر.

هاي نو در جشنواره جهـانی  بررسی چگونگی ایجاد بسترهایی مناسب براي طرح ایده. 4
وزه فنـی و  هاي خام به مسائل کاربردي که بتواند باعث رشـد حـ  فیلم فجر و تبدیل این ایده

تکنیکی سینما شود.

هانوشتپی
ارتباطـات وپیکربندياجزاء،ازمتنییاتصویرينمایشبرايمناسبحلراهیک،(Map)نگاشت . 1

. شـود مـی ناآشناافرادبرايحتیموضوع،ازدقیقیفهمموجبواستنظرمورددانشاجزاءینب
بـراي ملـی وکـالن هـاي ریزيبرنامهدر»نگاشت«ازعموما. استنقشهنوعیکنگاشتدرواقع
و اعرابـی (شـود مـی اسـتفاده آنتغییـرات رونـد وموضـوع یـک ازعمیقفهموشناختایجاد
.)1389،منتی

Fédération:فرانسويبه. 2 Internationale des Associations de Producteurs de Films

3.The_Pusan_International_Film_Festival_1996-

2005_South_Korean_cinema_in_local_regional_and_global_context
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نامهکتاب
اداره کـل  کارکنـان عملکاردوکاريزندگیکیفیترابطهبررسی").1392اهمالی،اباصلت(سماعیلی ا

17- 196، پژوهشنامه مالیات، شماره نوزدهم، ص"امور مالیاتی استان مازندران
،تهـران،  2، 658.4012ي، قنبـر لیـ خللوژي.تکنواستراتژي).1389حسین (سیدمحمد، منتی،اعرابی،

مهکامهانتشارات
) فرهنگ و زندگی روزمره ، ترجمه: حسن چاوشیان و لیال جوافشانی، چـاپ: اول،  1386بنت، اندي(

محل انتشار: تهران، نشر اختران  
بررسی دیدگاه هاي فعـاالن و منتقـدان سـینمایی کشـور دربـاره بیسـت و       ").1389بیچرانلو. عبداهللا(

، 11دوره: ، 1389ارتباطـات .سـال   –.فصـلنامه مطالعـات فرهنـگ    "تمین جشنواره فیلم فجرهش
9شماره: 

محـل  ،1395نیک،سال نامی.انتشارات"اینترنتیبرندسازي").1391حوریه (جعفري،حمید،توکلی،
1404در افق نینوتیریمدیالمللنیبشیانتشار: هما

. "سـینما ملـی مدرسـه درفجـر فـیلم جشنوارهشناسیسیبآ".)22، تیر 1395(ابوالحسنداوودي،
https://www.khabaronline.ir/news/555506پایگاه خبري، تحلیلی سینما سینما، بازیابی شده از 

بـا ایـران سینمایی- فرهنگیهايسیاسترابطهتحلیل").1392امیرحسین (تمنایی،اعظم، وراودراد،
ششـم، دورهفرهنگـی، تحقیقـات فصـلنامه ."اسـکار نماینـده عنـوان بـه شـده معرفیهايفیلم

103تا81صاول،شماره
دانشـکده "2010تـا 1990ازاروپـا سـینماي بیـانی تحـوالت بـر کنجشنوارةتأثیر"فربد،رهنما،

- و تئـاتر  نمایدانشـکده سـ  - انشـگاه هنـر   د- يو فنـاور قـات یوزارت علوم، تحقسینماوتئاتر، 
1390
تخصصـی سـایت درشدهمنتشر،"فرهنگیدیپلماسیاسمبهفرهنگیالتقاط"محمدعلی،سلیمانی،

18/2/1398مطلببهدسترسی،http://cinemapress.ir/news/111298سینماپرس،
مطلـب بـه دسترسـی ،http://isef.irایرانعلمیسرآمدانفدراسیونعلمیپایگاه: محمدعلیسلطانی،
12/11 /1394
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