
   

 

در نظر دارد تا موضوعات بولتن سیاستی تعاون 

مهم و جذاب حوزۀ تعاون کشور را جهت آشنایی 

سازان این حوزه،  گذاران و تصمیم بیشتر سیاست

برجسته نماید. در این شماره تصمیم داریم تا به 

سازی اشاره کنیم، پتانسیل  های فیلم موضوع تعاونی

مند به این حوزه، اما معضالت  باالی جوانان عالقه

مالی و آموزشی در این حوزه رشد فیلمسازی در 

کشور ایران را با مشکل روبرو کرده است. لذا در 

سازی  های فیلم تالشیم تا با پیشنهاد ایجاد تعاونی

سازان کشور  روی فیلم برخی از مشکالت پیش

مند برای ورود به این حوزه  خصوص جوانان عالقه به

 را مرتفع سازیم.

 های کلیدی: پیام

های مختلفی از جمللله  توانند در عرصه ها می تعاونی
 فرهنگ و هنر نیز فعالیت اثرگذاری داشته باشند.

نشان داد کله  NACGسازی  تجربه شرکت فیلم
های خُلرد  توانند با سرمایه هنرمندان صاحب ایده می

اقدام به تأسیس تعاونی کنند و اهداف خود را نلیلز 
 عملی کنند.

سلازی  ورود بخش دولتی و خصوصی در عرصه فیلم
همراه دارد کله  و سینمای ایران مزایا و معایبی را به

تلوانلد ایلن  سازی ملی های فیلم مدل ایجاد تعاونی
 معایب را به حداقل ممکن برساند.

اجرای جدی قوانین حق مالکیت )کپلی رایلتد در 
سازی کلم  های نوپای فیلم تواند به شرکت کشور می

 قابل توجهی کنند.

توانلد  های جدید در بستر فضای نت می ایجاد پلتفرم
سلازی  های نو در حوزه فلیلللم کمک شایانی به ایده

 کند.

 سازیهایفیلمتعاونی

اجتماعی اندیشکده تعاون-تهیه شده در دپارتمان فرهنگی  01شماره  - 0011فروردین  

 مقدمه
ترین و پلردرآملدتلریلن  صنعت فیلم در جهان یکی از پر هزینه

رود. در عین حال با پیشرفت تکلنلوللووی و  شمار می صنایع به
های تولید  ای این صنعت توانسته برخی از هزینه ابزارهای رسانه
سازان تعدیل کند. اما همچنلان بسلیلاری از  فیلم را برای فیلم

های سینمایی و غیرسینمایی خود را به دللیلل  سازان پرووه فیلم
کلنلنلد. املا  له  های گزاف ساخت فیلم تعطیلل ملی هزینه

 تواند باعث مرتفع شدن این امر شود؟ راهکارهایی می

هلا در بسلیلاری از  فرهنگ تعاون و به تبع آن ساختار تعاونی
هلای  کشورهای پیشرفته صنعتی رونق قابل توجهی در بلخلش

مهم ایجاد کرده است، از بخش کشاورزی گرفته تلا آملوز ، 
ها مشارکت مردم با  های مهم ساختار تعاونی بیمه. یکی از ویژگی
باشد. ساختار ملوفلق  هایشان در امور اقتصادی می  خرده سرمایه
ها باعث شد تا فعاالن اقتصادی دیگر نیز روی بله ایلن  تعاونی

حوزه آورند. یکی از این اقشار در جامعه آمریکا هنرمندانی بودند 
که توانستند با همیاری و همکاری در کنار هم نسبت به هدفلی 

 ای را ایجاد کنند. مشترک تعاونی
سلازی  در این بخش به بیان تجربیات شرکت تعلاونلی فلیلللم

NACG ساز را  پردازیم که توانسته جمعی از هنرمندان فیلم می
 با هدفی مشترک در کنار هم جمع کند:

The New American Cinema Group (NACG) 

 گروه سینمای نوین آمریکا 

NACG شود و به  سازمانی است که توسط هنرمندان اداره می 
. این گروه سینمایی 1گستر  هنر تصویر متحرک اختصاص داد

هنرمند آوانگارد نیلویلورکلی  22متشکل از  1691ووئیه  11در 

گذاری شد که بله  نام“  گروه سینمای جدید آمریکا” تأسیس و به 
سازندگان بخشی -تعاونی فیلمنیز معروف است.  2فیلم زیرزمینی

 . 3باشد است و همچنین نام عملیاتی آن نیز می NACGاز 
را  1ای این هنرمندان در اعتراض به سینمای رسمی امریکا بیانیه 
 هلایی از آن منتشللر کردند که در بخلش 1692سلپتامبر  33در 

آمده است: سینمای رسمی در همه دنیا به نفس افتاده. از نظلر  
اخالقی فاسد، منسوخ از نظر زیبایی، از نظر موضوعی سطحلی، 

های به ظاهر ارزشمند، آنهایی  خسته کننده مزاج است. حتی فیلم
شلنلاخلتلی  کنند دارای معیارهای اخالقی و زیبایلی که ادعا می

باالیی هستند و توسط منتقدان و عموم مردم به همین ترتلیلب 
 کنند ... تولیدی را آشکار می  اند، زوال فیلم پذیرفته شده

ما قصد داریم مرکز توزیع تعاونی «در بند ششم این بیانیه آمده: 
، عضلو   Emile de Antonioخود را ایجاد کنیم. این کار به 
منشور ما سپرده شده است. 
تئاتر نیویورک، سیلنلملای 

، تئلاتلر Bleeckerخیابان 
 Overbrook هلللنلللر 

)فیلالدللفلیلاد از اوللیلن 
های سینمایی هستنلد  خانه

که با تعهد برای نلملایلش 
های ما به ما پیوستنلد.  فیلم

همراه با ملرکلز تلوزیلع 
سلازی جلو بلرای  تعاونی، یک کمپین تبلیغاتی را برای آملاده

سینمای جدید در شهرهای دیگر آغاز خواهیم کرد. فدراسلیلون 

 »های فیلم آمریکا در این کار کمک بزرگی خواهد کرد. انجمن

 شویم  ما متعهد می«این بیانیه نیز اشاره شده:  6همچنین در بند 
CoopTT@iran.ir 

www.CoopTT.com  
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که درصد مشخصی از سود فیلم خود را کنار بگذاریم تلا 
صندوقی را بسازیم که برای کمک به اعضای ما در پایان 

ها استلفلاده شلود. در  فیلم یا تضمینی برای آزمایشگاه
خواهیم روشن کنیلم کله یلک  پیوستن به یکدیگر، می

هلایی ملانلنلد  سلازمانتفلاوت اسلاسی بین گروه ملا و  
United Artists   کسب درآمد بله وجود دارد. ملا  برای

پیوندیم. ما در حال ساخت فیلم هستیم. ما بلرای  هم نمی
پیوندیم. و ما قصد  ساخت سینمای جدید آمریکا به هم می

داریم این کار را با بقیه کشورهای آمریکا، همراه با بقیله 
نسل خود انجام دهیم. باورهای مشترک، دانش مشترک، 

دهد  صبری مشترک، ما را به هم پیوند می عصبانیت و بی
سلایلر “  سینمای نوین”های  و همچنین ما را به جنبش -

دهد. همکاران ما در فرانسه ، ایتالیا،  نقاط جهان پیوند می
توانند به عزم ما بسلتلگلی  روسیه، لهستان یا انگلیس می

 داشته باشند. 

بند بوده و همانطور که در این دو بنلد  6این بیانیه شامل 
ها نیز در این ملتلون  اشاره شد،  ند اصل اساسی تعاونی

 تلویحاً ذکر شد. 

 NACGتاریخچه 

شکل عضلویلت  این مرکز در دو دهه اول فعالیت خود به
مأموریت خلود را  1691کرد. در سال  انتفاعی فعالیت می

های آموزشی، هنری و ادبی مانند نمایش فیلم،  به فعالیت
های آموزشی، سمینارها، انتشارات کتاب و غلیلره  کارگاه

به وضعیت غیرانتفایی تغییر  1663گستر  داد و در سال 
 های قدیمی و ویدئوها پرداخت. یافت و به بایگانی فیلم

بلا تلال  مسلتلملر  NACG، 2333در دهه ابتدایی 
هزار فیلم از حدود هزار سازنده  5منظور بایگانی کردن  به

تلوان بله  رسانه پرداخت. از هنرمندان این مجموعه ملی
Maya Deren, Marie Menken, Jonas Mekas, 

Michael Snow, Carolee Schneemann, Peggy 

Ahwesh, Stan Brakhage, Ken and Flo Jacobs .
 اشاره کرد.

 کله یکی از سللازندگان تعللاونی  »مری مگدالن سلرا«
 : 5گوید سلازان است، می فیلم

این تعاونی بخشی از سینمای جدید آمریکاست که شبیله 
جنبش موج نو فرانسه و جنبش سینمای آزاد انلگلللیلس 

 است.
کنم که سازمان و جوامع مهم هستلنلد. وب  من فکر می

آوری را داشته باشیلد.  پرخرج است و شما باید آخرین فن
هلا  همکاری جوامع با یکدیگر ضروری است. و تلعلاونلی

ها باید ارگانیک باشنلد و  اکنون واقعاً پویا هستند. تعاونی
بلودن  باید تکامل، رشد و تغییر پیدا کنند. به جای خلطلی

آنها باید ملدور بلاشلنلد. 
بهترین نتایج از طلریلق 
بحث و همکاری حاصلل 

شود تا اینکه بگویلیلم  می
انداز اسلت کله  این  شم

 باید اتخاذ شود.

 NACG 6های فعالیت

NACG  سینمای هنلرملنلدان غلیلرتلجلاری (non-

commercial artists' کند و  بایگانی، تبلیغ و توزیع می د
همچنین اطالعات مورد نیاز محققان و پژوهشگران را در 

 دهد. اختیار آنان قرار می

NACG  آثار منتخب را نیز به صورت آنالین در اختلیلار
 دهد.  مخاطبان قرار می

NACG  هر ساله آثار جدید مجموعه خود را با علنلوان
گلذارد.  به نمایش علملوملی ملی“  سال نو، کارهای نو” 

هلای  های متنوعی را با مکان همچنین این تعاونی برنامه
نمایشگاهی مانند موزه ویکتوریا و آلبرت و بایگانی فیللم 

 و ... توسعه داده است.  Anthology, MoMAمانند 
ای و  هلای رسلانله حضور در میزگلردهلای جشلنلواره

های ایاالت متحده و کشورهای دیگر نیز شرکت  دانشگاه
 کنند. می

NACG ای ملقلرون بله  های رسانله همچنین کارگاه
 کند.  ای را نیز برگزار می صرفه

همچنین با مراجعه به سایت رسمی این تعاونی بخلشلی 
وجود دارد کله ملجلملوعله  «Rental»تحت عنوان 

ملنلدان اجلاره  های آرشیوی این تعاونی را به عالقه فیلم
 دهد. می

 بندی  جمع

گلیلری و  های هم به شرح شکل طور که در بخش همان
سازی پرداختیم  ند نکته قلابلل  اقدامات این تعاونی فیلم
 خورد: توجه به  شم می

ها: که فعاللیلت  تحولی نو در عرصه فعالیت تعاونی •
ها را صرفاً در حوزه اقتلصلادی خلاللصله  تعاونی
کند و این تعاونی نشان داد که در عرصه هنلر  نمی

 ها وسعت بخشید. توان به فعالیت تعاونی نیز می

بیانیه این تعاونی اشاره شلد،  6همانطور که در بند  •
این جمع از هنرمندان با هدفی مشترک در کنار هم  
به تأسیس این مرکز پرداختند که یکی از اصلول 

 باشد. ها می مهم تشکیل تعاونی

تعهد اعضای این تعاونی مبنی بلر تلخلصلیل   •
هایشان برای تأسیس صندوقی  درصدی از سود فیلم

مشترک است که بتوانند از این صندوق در املور 
 جاری مرکز بهره ببرند.

گذاری در عرصه تئاتر با بودجه کم که یکی  سرمایه •
گذاران در سواحل شرقلی بلوده  از اقدامات سرمایه
تواند الگویی برای فعالین این هنر در  است. که می
 کشور ما باشد.

ای کم هزینه توسط این  های رسانه برگزاری کارگاه •
ای برای آموز  جوانان و  تواند انگیزه تعاونی که می

 مندان این حوزه باشد.  عالقه

 سازی در ایران فیلم

با  1336ساخت اولین فیلم بلند داستانی در ایران به سال 
گردد که شش سال پس از ساخت اولین سلیلنلملای  می

 بود.  7ایران در گراند هتل به دست علی وکیلی

شمسی تعداد آثار تولید شده از یک تا دو  33ازآغاز دهه 
ها با  فیلم رسید، تمامی این فیلم 23تا  6فیلم در سال به 

پذیرفت. در ادامه نیز این  های شخصی صورت می سرمایه
رشد ادامه داشت تا پس از انقالب اسالمی ایران. اما آنچه 

گیری از ملدل  در این میان حائز اهمیت است خالء بهره
سازی کشور ماست. با وجود  های فیلم تعاونی در مجموعه

موانعی که در این عرصه برای هنرمندان و فعاللیلن آن 
تواند راهگشای بخش اعظمی  وجود دارد مدل تعاونی می

از این مشکالت باشد. در زیر به بلرخلی از آملارهلای 
که توسلط ملعلاونلت  67و  69در سال  9سینمای ایران

توسعه فناوری و مطالعات سینمایی وزارت فلرهلنلگ و 
 پردازیم: ارشاد اسالمی منتشر شده است، می

 :0936در سال 

نلفلر  22،959،367تعداد کل تماشاگر سینماهای کشور 
بوده که از این تعداد، میزان کل فرو  سینماهای کشور 

ریال )یک صد و هشتاد میلللیلارد  1،935،115،591،953
میلیون توماند برآورد شده است که با توجه به جمعلیلت 

بار به سینملا رفلتله  3226کشور هر ایرانی در این سال 
 است.

 :0931در سال 

نلفلر  29،561،175تعداد کل تماشاگر سینماهای کشور  
بوده که میزان کلل فلرو  سلیلنلملاهلای کشلور 

ریال )دویست و پنجاه ملیلللیلارد  2،551،173،139،555
 توماند برآورد شلده است با توجه به جمعیت کشلور، هلر 
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 بار به سینما رفته است. 3269ایرانی در این سال 

دهنده رشد تماشاگر در سینماهای ایران را  این آمار نشان
درصد در سال. بلا  327کند، رشدی در حدود  حکایت می

مندی و استقلبلال  توان میزان عالقه توجه به این آمار می
 ملردم کشلور از هنر سلینما و فضای سلینمایی کشلور را 
 دریافت، و طبق این تقاضا بسلترهای سلینمایی کشور را 
افزایش داد. البته طی دو سال اخیر که معضل ویروس 

شدن سینماهای کشور اتفاق افتاده این آمار  کرونا و بسته
را ممکن است د ار تغییراتی کند، ولی همین امر باعث 
شد تا فضای سینماهای تحت وب و در بستر اینترنت 

هایی مانند نماوا، فیلیمو و ... سیل   گستر  یابد، پلتفرم
مند به سینمای داخلی را به سمت فضای  مخاطبان عالقه

نوین سوق داده است. اما با این حال آنچه مورد بحث ما 
سازان  و مسئله ما در این شماره از بولتن است، فیلم

هستند که بسترساز اصلی رشد و رونق سینمای کشور را 
سازی که  های فیلم زنند و به تبع آن مدل تعاونی رقم می
 تواند این آمار رشد را افزایش دهد. می

های مجلس شورای اسالمی در پژوهشی  مرکز پژوهش
پرداخت  1369به بررسی صنعت سینمای ایران در سال

به بررسی مهمترین موانع  6که  بخشی از این پژوهش
گیری و گستر  بازار سینما در ایران اشاره شده  شکل
اند که  عنوان مهمترین عوامل ذکر شده عامل به 2است. 

 شود: در زیر به آن اشاره می

 ورود بودجه دولتی بدون تداوم و نظارت -1
 ورود بخش خصوصی بدون تعهد به بازار -2

هر دو عامل ذکر شده در این پژوهش به بسترهای  
گیری و تولید فیلم در ایران اشاره دارد،  راکه سینما  شکل

های شخصی  گذاری ها در کشور تحت سرمایه و تولید فیلم
گیرد، در صورتی که در این بین  یا سازمانی انجام می
سازی هنوز در  ها در عرصه فیلم استفاده از مدل تعاونی

کشور ما دیده نشده است و یکی از راهکارهای مهمی که 
تواند تا حدی این به رونق بازار فیلم درکشور کمک  می

های  ای برای جوانان و فعاالنی که سرمایه کند و انگیزه
های پرهزینه را ندارند استفاده از  الزم برای تولید فیلم
 مدل تعاونی است. 

ها توسط نهادها یا  گذاری عدم تداوم در سیاست
ست که با آمدن هر دولت و  های دولتی موضوعی سازمان

رویکردهای آن نسبت به امر فرهنگ و سینما ممکن 
گیری تعاونی توسط  است د ار تغییراتی شود، اما شکل

 ندین فعال حوزه سینما حول یک هدف و رویکرد 
ای قابل توجه  تواند در دراز مدت، به حوزه مشخ  می
مندان آن فراهم آورد. که داشتن هدفی  برای عالقه

 هاست. مشخ  از اصول بنیادین تشکیل تعاونی

یکی دیگر از عواملی که بیان شد ورود بخش خصوصی 
بدون تعهد به بازار بود که این عامل وابسته به 

های خارج از فعاالن حوزه سینماست. به این  سرمایه
گذاران بنابر اهداف شخصی خود  صورت که برخی سرمایه

گذاری  و رسیدن به سود و منفعتی سریع، اقدام به سرمایه
کنند و بدون توجه به فضای  سازی می در عرصه فیلم

هنری و ذائقه مخاطبان دست به تولید در این عرصه 
 شوند.  زنند و پس از مدتی هم از این فضا خارج می می

های کارساز و مفید در این عرصه بنا به  حل یکی از راه
گیری از مدل تعاونی است،  مشکلی که ذکر شد، بهره
سازی،  ندین هنرمند و  های فیلم  راکه در مدل تعاونی

کنند و با  فعال این حوزه اقدام به تأسیس تعاونی می
سازی  های خود و اهدافی مشترک در حوزه فیلم سرمایه

ها را  کنند. به این ترتیب نه بازار فرو  فیلم فعالیت می
کنند و نه فضای هنر کشور د ار  د ار اختالل می

 شود. های کاذب می سوداگری
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 های سیاستی توصیه

هایی که  در این بخش به  ند مورد از توصیه

های  گیری تعاونی توانند در راستای شکل می

 سازی مؤثر باشند اشاره شده است: فیلم

های  هایی برای تأسیس تعاونی ایجاد مشوق -1

 سازی از طرف دولت فیلم

اصالح و گستر  قوانین حق مالکیت  -2

معنوی آثار )کپی رایتد و نظارت دقیق بر 

 اجرای 

های جدید در بستر اینترنت،  ایجاد پلتفرم -3

سازی در  های فیلم های تعاونی همسو با ایده

 کشور

سازوکارهای حقوقی الزم برای حضور  -1

 سازی گذاران خصوصی در عرصه فیلم سرمایه

های مکتوب و  تبلیغ از طریق رسانه -5

رسانی و  غیرمکتوب در راستای اطالع

 سازی های فیلم سازی تعاونی فرهنگ
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