
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 "المللی فیلم فجر سی دوره جشنواره بین "برگرفته از کتاب مرور

    به اهتمام مسعود نجفی؛ مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی کشور

 (43)  اسالمی انقالب سالگرد چهلمین مناسبت به

 های اخیردهه طی فجر فیلم جشنواره روند

 (هچ ارفادی هستند؟ بلورین سیمرغ بیشترین رکوردداران)

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

  مریم عابدیپژوهشگر: 

 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهیاداره ژپوهش
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   نکات برجسته        

 

 مقدمه 

 تئاتر، سینما، جمله از مختلف های حوزه در که است فجر هایجشنواره اسالمی انقالب از بعد هنری رویدادهای مهمترین از یکی

 از همواره سینما حوزه تاثیرگذاری و فراگیری گستردگی، لحاظ به فجر فیلم جشنواره. شودمی برگزار شعر و تجسمی موسیقی،

 آثار تماشای به جشنواره برپایی ایام در و کنندمی دنبال را آن اطالعات و خبرها هم مردم و است برخوردار بسزایی اهمیت

تواند در زمینه سینما و جشنواره فیلم فجر در چهل سال پس از انقالب می هدف از بررسی دستاوردهای انقالب .نشینندمی

سینمایی  سی و شش دوره فیلم فجر از سازماناز در این راستا گزارشی این حوزه را بهتر معرفی کند؛  «فراگیری و تاثیرگذاری»

مرور سی  »کتاب و بر اساس  اطالعات موجود از  عشوندی ان مسعود نجفی واسالمی با همت آقای ارشاد و فرهنگ وزارت

 در ادامه می آید. تهیه شده که و دریافت اطالعات تکمیلی« دوره جشنواره فیلم فجر

 قبل از انقالب فیلم المللیبین جشنواره 

 هایفیلم آن در و شدمی برگزار ایران در ایران، 1۳۵۷ انقالب از پیش تا که بود تهران فیلم المللیبین جشنوارهقبل از انقالب 

 از بعد و شد تعطیل جشنواره این انقالب، از بعد. پرداختندمی رقابت به المللیبین سینمای آثار کنار در ایران سینمای برگزیده

 .شد آن جایگزین فجر دهه روزهای با زمانهم فجر، فیلم جشنواره سال ۴

 فیلم بعد از انقالب المللیبین جشنواره 

 به و 1۳۵۷ سال مردمی انقالب پیروزی مناسبت به که است ایران سینمایی جشنواره مهمترین فجر فیلم المللیبین جشنواره

 برگزار جشنواره این از دوره ۳۶ تاکنون. گرددمی برگزار تهران در سال هر ماه بهمن میانه در  تاکنون 1۳۶1 سال از انقالب، یاد

 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت نظر زیر و فارابی سینمایی بنیاد توسط جشنواره این .بود 1۳۹۶ سال در آن آخرین که استشده

 .شودمی برگزار

  فجر فیلم المللیبین جشنوارهروند برگزاری 

 المللیبین صورت به جشنواره 1۳۷۴ سال از. پرداختمی ایران سینمای ساالنه تولیدات به فقط 1۳۷۴ سال تا فجر جشنواره

 هایبخش در. پردازدمی جهان سینمای از هاییفیلم بررسی به المللبین بخش در ایران، سینمای بر عالوه و شودمی برگزار
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. کنندمی رقابت هم با دارد نام «بلورین سیمرغ» که مخصوص جایزه کسب برای کنندگان شرکت جشنواره، این رقابتی

 کوتاه فیلم مستند، سینمای هایمسابقه اخیر سالیان طی. باشندمی جشنواره این جوایز دیگر از زرین لوح و افتخار دیپلم

 بزرگداشت آیین جشنواره ابتدای در. استشده اضافه ایران سینمای هایبخش به نیز رسانیاطالع و تبلیغاتی مواد مسابقه و

 سال در 1.شودمی داده مردم رای با شده انتخاب فیلم به مردمی و ویژه جوایز هم انتها در و شودمی برگزار هنرمند یک

 2.شد جدا جشنواره المللبین بخش 1۳۹۳

 جشنواره هایبخش                 

 .شودمی تقسیم دیگری بندیدسته به کدام هر که کند؛می فعالیت جهان و ایران سینمای بخش دو در جشنواره این

 

 3هابخش و هابرنامه تغییرات تاریخچه                   

 و هابخش و هابرنامه از برخیبرگزاری جشنننواره فیلم فجر بنا به تشننخیگ برگزارکنندگان جشنننواره  های مختلفدردوره

 :استشده حذف یا اضافه رخدادها

                                                           
 12/11/۹2گشود؛ پایگاه رسانه ای قانون،  را هایشبال دوباره «سیمرغ».  1

 8/۳/۹۷برگزار شد؛ سینما پرس،  ۳۶نشست نقد و بررسی جشنواره جهانی فیلم فجر  . 2

 سایت جشنواره فیلم فجر در ادوار مختلفتا سی و ششم  یکم و سی ؛ به اهتمام مسعود نجفی / دوره1۳۹0-1۳۶1فجر. فیلم جشنواره دوره سی . مرور ۳

بخش سینمای جهان

جلوه گاه شرقنمایش های ویژهجشنواره جشنواره هاسینما سعادتجام جهان نما

بخش سینمای ایران
سودای سیمرغ 

(انمسابقه سینمای ایر)

نگاه نو 
(فیلم های اول)

سینما حقیقت 
(یآثار مستند سینمای)

هنر و تجربه
(تجربه اول)

انیمیشن 
این بخش از دوره سی و چهارم یعنی سال )

(به بعد اضافه گردید۱۳۹۴

 فجر در ادوار مختلف فیلم جشنواره های برگزاریبخش و هابرنامه تغییرات دوره

 تغییراتی یافت نشدن  دوره اول

 تغییراتی یافت نشدن   دوره دوم

 اول هایفیلم شدن بخش اضافهن  سوم دوره

 چهارم دوره
 آماتور بخش از ایحرفه شدن بخش جدان 
 جوان سینمای نام به مستقل جشنواره یک شدن برگزارن  
 نوجوانان و کودکان اضافه شدن بخشن  

 پنجم دوره
 سینمایی پوسترهای نمایشگاه اضافه شدنن 
 جشنواره فیلم انتشار مجلهن 

 تغییراتی یافت نشدن  دوره ششم

 هفتم دوره
 خارجی معتبر سینماگران بزرگداشت شدن اضافهن
 هاجشنواره جشنواره عنوان با اضافه شدن بخشین 

 جشنواره از مستند و کوتاه هایفیلم و نوجوانان و کودکان جشنواره شدن مستقل و شدن جدان   دوره هشتم

 ------------------- دوره نهم

 ----------------- دوره دهم

 -------------------- دوره یازدهم

 ------------------- دوره دوازدهم

 ----------------- دوره سیزدهم

 ------------------------ دوره چهاردهم
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 فجر؛ باشگاه فیلم جشنواره ششمین و سی کیفی تغییرات درباره سینماگر دو نظر و اظهار ۶/۷/۹۷جشنواره؛ عصرایران،  دبیر زبان از ۳۷ فجر فیلم . جشنواره 1

 20/۷/۹۶جوان،  خبرنگاران

 --------------------- پانزدهم دوره

 شانزدهم دوره
 المللیبین بخش و جشنواره در ایرانی سینماگران بزرگداشت برپایی گرفتن و شکل ن 
 تماشاگران فیلم سیمرغ و  فیلم اندازی بازاراضافه و راه ن 

 جنبی جوایز اهدای عنوان با مراسمی اندازی و برگزاریراه ن  هفدهم دوره

 یکم و بیست دوره

 مرد و زن دوم نقش مکمل حذف سیمرغن 
 هابلیت فروش پیش شدن مکانیزهن 
 تدوین و صداگذاری صدابرداری، پردازی،چهره فیلمبرداری حذف سیمرغن 
 هنری دستاورد عنوان با جایزه جایگزینی دون 

 دوم و بیست دوره
 هابزرگداشت آثار مرور حذفن 

 گذشته دوره شده حذف بازگشت جوایزن 

 تلویزیونی و سینمایی فروش و خرید شکل به محصوالت معرفی از فیلم بازار تغییرن 

 سوم و بیست دوره
 مجزا اختتامیه و مستقل معناگرا سینمای و آسیا سینمای الملل،بین سینمای فیلم، بازار شامل المللبین بخش برگزارین 
 خارجی مهمانان حضور با

 هارمچ و بیست دوره

 اقتباسی فیلمنامه سیمرغ شدن اضافهن 
 مردمی سینماهای کردن پیدا وسعتن 
 ششم و بیست دورهن 
 جشنواره مختلف هاینامگذاری بخشن 
 ملی و المللبین بخش روزهای شدن جدان 
 دیجیتال صورت به خبرنگاران هایمعاوضه کارتن 

 هفتم و بیست دوره
 جشنواره به جمهوررئیس پیامن 
 ویدئویی بلند فیلم شدن اضافهن 
 هاآن به مناسب جای اختصاص عدم دلیل به عکاسان و خبرنگاران سوی از اختتامیه تحریم شدن مراسمن 

 هشتم و بیست دوره
 پویانمایی آثار مسابقه شدن اضافهن 
 اینترنتی ها به شکلبلیت فروشپیشن 
 جشنواره میالد به کاخ تبدیل برجن 

 بعدی سه درآمدن آثار نمایش بهن  نهم و بیست دوره

 ویکمسی دوره
 بار اولین برای هافیلم قرمز فرش برگزاری مراسمن 
 هافیلم نمایش دیجیتالی شدنن 
 بلورین سیمرغ ظاهری حجمی شدن شکلن  ن

 وسومسی دوره

 دیگر جشنواره و زمان به المللبین انتقال بخشن 
 مستند و نو نگاه تندیس نام و تغییر شکلن 
 تجربه و هنر بخش شدن اضافهن 
 سینما سالم عنوان با بخشی عوامل حضور با مردمی سینماهای در هاپخش و معرفی فیلمن 

 وچهارمسی دوره

 انیمیشن بخش شدن اضافهن 
 سینماگر یک شمایل با پوستر طراحین  ن
 جشنواره از المللبین حذف عنوانن 
 دیگر با دبیری المللبین جشنواره شدن مسئولیت دارعهدهن 

 ---------------------------- وپنجمسی دوره

 1وششمسی دوره

 هاچندمی فیلم و هااولی فیلم ادغامن 
 اولیفیلم آثار هایبخش همه برای سیمرغ گرفتن نظر درن 
 و مکانیکی ششم و سی جشنواره در اما شد می انجام دستی آرا اخذ سال هر که بود مردمی نگاه فیلم بهترین سیمرغن 

 .کرد پیدا کاهش ها هزینه و کمتر ها اعتراض آن پی در که گرفت صورت اتوماسیون
 نشود. ضایع فیلمسازی از حقی تا شد انجام کشی قرعه صورت به که ها فیلم چینشن 
 ملت سینما به میالد برج ازری محل برگزا جایی به جان 
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  فیلم فجر جوایز                           

 

 فجر فیلم جشنواره فیلم بهترین بلورین سیمرغ    
 فیلم سال دوره
 نداشت برنده 1۳۶1 1

 نداشت برنده 1۳۶۲ 2

 مترسک 1۳۶۳ ۳

 نداشت برنده 1۳۶۴ ۴

 شب در پرواز 1۳۶۵ ۵

 مانگا کانی و خوشبختی کوچک پرنده 1۳۶۶ ۶

 تندباد مسیر در 1۳۶۷ ۷

 مهاجر 1۳۶۸ 8

 1۳ شماره آپارتمان 1۳۶۹ ۹

 نیاز 1۳۷۰ 10

 راین تا کرخه از 1۳۷1 11

 نداشت برنده 1۳۷۲ 12

 واقعه روز 1۳۷۳ 1۳

 پدر 1۳۷۴ 1۴

 آسمان هایبچه 1۳۷۵ 1۵

 ایشیشه آژانس 1۳۷۶ 1۶

 هیوا 1۳۷۷ 1۷

 یاس عطر کافور، بوی 1۳۷۸ 18

 باران 1۳۷۹ 1۹

 آب روی ایخانه 1۳۸۰ 20

 پرید قفس از دیوانه 1۳۸1 21

 مامان میهمان 1۳۸۲ 22

 نزدیک خیلی دور، خیلی 1۳۸۳ 2۳

 پدر نام به 1۳۸۴ 2۴

 سوم روز 1۳۸۵ 2۵

 سادگی همین به 1۳۸۶ 2۶

 تردید 1۳۸۷ 2۷

 ارغوان رنگ به 1۳۸۸ 28

 جرم 1۳۸۹ 2۹

 نداشت برنده 1۳۹۰ ۳0

 استرداد 1۳۹1 ۳1

 رستاخیز و دیگران و پرویز شهدخت، آذر، 1۳۹۲ ۳2

 دیوانه رخ 1۳۹۳ ۳۳

 غبار در ایستاده 1۳۹۴ ۳۴

 نیمروز ماجرای 1۳۹۵ ۳۵

 ابوقریب تنگه 1۳۹۶ ۳۶
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 شودسیمرغ به چه کسانی داده می       

                   
 
 سیمرغ بلورین     رکوردداران بیشترین 

            
 تعداد متعلق به  رکورد بیشترین  سیمرغ

 بار ۵ کیاحاتمی ابراهیم فیلم بهترین بلورین سیمرغ بیشترین رکورد

 بار ۴ مجیدی مجید کارگردانی بلورین سیمرغ بیشترین رکورد

 بار ۴ پرتوی کامبوزیا فیلمنامه بلورین سیمرغ بیشترین رکورد

 بار ۴ کالری محمود فیلمبرداری بلورین سیمرغ بیشترین رکورد

 تدوین بلورین سیمرغ بیشترین رکورد
 یاریصفی هایده

 زندباف حسین
 بار ۴ کدام هر

 بار 8 دلپاک محمدرضا صداگذاری بلورین سیمرغ بیشترین رکورد

 بار ۵ میرشکاری جهانگیر صدابرداری بلورین سیمرغ بیشترین رکورد

 بار ۳ جاللی جواد عکس بهترین بلورین سیمرغ رکورد

 موسیقی بلورین سیمرغ بیشترین رکورد
 انتظامی مجید

 علیقلی محمدرضا
 علیزاده حسین

 بار ۴ کدام هر

 لباس و صحنه طراح بلورین سیمرغ بیشترین رکورد
 اثباتی امیر
 فررامین ایرج

 بار ۴ کدام هر

 پردازیچهره طراح بلورین سیمرغ بیشترین رکورد
 اسکندری عبداهلل
 ملکان سعید

 بار ۶ کدام هر

 بار ۹ روزبهانی محسن ویژه هایجلوه بلورین سیمرغ بیشترین رکورد

 زن اول نقش بازیگر بلورین سیمرغ بیشترین رکورد

 آریا معتمد فاطمه
 حاتمی لیال
 معصومی پروانه
 تهرانی هدیه
 کوثری باران
 زارعی مریال

 بار 2 کدام هر

 بار۴ پرستویی پرویز مرد اول نقش بازیگر بلورین سیمرغ بیشترین رکورد

 زن مکمل نقش بازیگر بلورین سیمرغ بیشترین رکورد

 خردمند نیکو
 آریا معتمد فاطمه
 نصیرپور مهتاب
 مقدمی شبنم

 بار 2 کدام هر

 بار ۳ پورصمیمی سعید مرد مکمل نقش بازیگر بلورین سیمرغ بیشترین رکورد

بهترین بازیگر نقش اول زنبهترین فیلمنامهبهترین کارگردانیبهترین فیلم

بهترین موسیقی متنبهترین تدوینبهترین فیلم برداریدبهترین بازیگر نقش اول مر

مردبهترین بازیگر نقش مکملزنبهترین بازیگر نقش مکملجایزه ویژه هیئت داورانبهترین چهره پردازی

بهترین جلوه های ویژه میدانیبهترین طراحی صحنه و لباسبهترین صداگذاریبهترین صدابرداری

اشاگرانسیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تمسیمرغ زرین بهترین فیلم با نگاه ملیبهترین جلوه های بصری
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 تعداد متعلق به  رکورد بیشترین  سیمرغ

 تماشاگران بلورین سیمرغ بیشترین رکورد
 کیا حاتمی ابراهیم
 تبریزی کمال
 فرهادی اصغر

 بار ۳ کدام هر

 بار 2 کیارستمی عباس داوران هیئت ویژه جایزه بیشترین رکورد

 بلورین سیمرغ بیشترین اساس بر هافیلم بندیرده                                            

 اصلی بخش در

 بلورین سیمرغ ۸

 فجر فیلم جشنواره نهمین از 1۳۶۹ محصول مسیحیکریم واروژ کارگردانی به «آخر پرده» -

 فجر فیلم جشنواره شانزدهمین از 1۳۷۶ محصول کیا حاتمی ابراهیم کارگردانی به «ایشیشه آژانس» -

 فجر فیلم جشنواره هجدهمین از 1۳۷8 محصول آرا فرمان بهمن کارگردانی به «یاس عطر کافور، بوی» -

 فجر فیلم جشنواره دومین و بیست از 1۳82 محصول درویش رضا احمد کارگردانی به «دوئل» -

 فجر فیلم جشنواره دومین و سی از 1۳۹2 محصول درویش رضا احمد کارگردانی به «رستاخیز» -

 بلورین سیمرغ ۷

 فجر فیلم جشنواره نوزدهمین از 1۳۷۹ محصول بیضایی بهرام کارگردانی به «کشیسگ» -

 فجر فیلم جشنواره نوزدهمین از 1۳۷۹ محصول مجیدی مجید کارگردانی به «باران» -

 بلورین سیمرغ دو بعالوه) فجر فیلم جشنواره چهارمین و سی از 1۳۹۴ محصول روستایی سعید کارگردانی به «روز یک و ابد» –

 (نو نگاه بخش در کارگردانی بهترین و فیلم بهترین

 بلورین سیمرغ ۶

 فجر فیلم جشنواره پانزدهمین از 1۳۷۵ محصول درویش احمدرضا کارگردانی به «خورشید سرزمین» -

 فجر فیلم جشنواره هفدهمین از 1۳۷۷ محصول پورمالقلی رسول کارگردانی به «هیوا» -

 فجر فیلم جشنواره بیستمین از 1۳80 محصول آرا فرمان بهمن کارگردانی به «آب روی ایخانه» -

 فجر فیلم جشنواره سومین و بیست از 1۳8۳ محصول میرکریمی رضا کارگردانی به «نزدیک خیلی دور، خیلی» -

 فجر فیلم جشنواره پنجمین و بیست از 1۳8۵ محصول اعتمادبنی رخشان کارگردانی به «بازیخون» -

 فجر فیلم جشنواره دومین و سی از 1۳۹2 محصول کیا حاتمی ابراهیم کارگردانی به «چ» -

 بلورین سیمرغ ۵

 فجر فیلم جشنواره هشتمین از 1۳۶8 محصول کیا حاتمی ابراهیم کارگردانی به «مهاجر» -

 فجر فیلم جشنواره هشتمین از 1۳۶8 محصول مهرجویی داریوش کارگردانی به «هامون» -

 فجر فیلم جشنواره دهمین از 1۳۷0 محصول بیضایی بهرام کارگردانی به «مسافران» -

 فجر فیلم جشنواره دهمین از 1۳۷0 محصول مخملباف محسن کارگردانی به «سینما آکتور شاهناصرالدین» -

 فجر فیلم جشنواره سیزدهمین از 1۳۷۳ محصول اسدی شهرام کارگردانی به «واقعه روز» -

 فجر فیلم جشنواره بیستمین از 1۳80 محصول صدرعاملی رسول کارگردانی به «دارم سال 1۵ ترانه من،» -

 فجر فیلم جشنواره سومین و بیست از 1۳8۳ محصول کریمی میر رضا کارگردانی به «نزدیک خیلی دور، خیلی» -

 فجر فیلم جشنواره ششمین و بیست از 1۳8۶ محصول کریمی میر رضا کارگردانی به «سادگی همین به» -

 فجر فیلم جشنواره نهمین و بیست از 1۳8۹ محصول کیمیایی مسعود کارگردانی به «جرم» -

 فجر فیلم جشنواره امین سی از 1۳۹0 محصول طادیشیخ پرویز کارگردانی به «زندگی روزهای» -

 فجر فیلم جشنواره سومین و سی از 1۳۹۳ محصول داوودی ابوالحسن کارگردانی به «دیوانه رخ» -

 فجر فیلم جشنواره پنجمین و سی از 1۳۹۵ محصول مهدویان محمدحسین کارگردانی به «نیمروز ماجرای» -
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 المللی فیلم فجربین جشنواره دبیران                                  

 شد برگزار وخشوری حسین دبیری به 1۳۶1 سال در فجر فیلم جشنواره دوره اولین

 .استشده انجام گروهی صورت به کار و شودنمی مشاهده دبیر عنوان به نامی جشنواره این دوم دوره در

 .استبوده سینمایی رویداد این دبیر دوازدهم تا سوم جشنواره از بهشتی محمد سید

 چهاردهم. و سیزدهم هایدوره در ضرغامی الهعزت

 .استبوده جشنواره این دبیر نوزدهم تا پانزدهم دوره از نیز داد الهسیف

 کرد. مدیریت دبیر عنوان به عسگرپور محمدمهدی را یکم و بیست و بیستم جشنواره

 .نمود مدیریت را پنجم و بیست تا دوم و بیست جشنواره از رضاداد علیرضا

 .استبوده هفتم و بیست و ششم بیست هایدوره دبیر هم حسینی شاه مجید

 .شد برگزار شاهی مسعود دبیری به نیز نهم و بیست و هشتم و بیست دوره

 .اندبوده جشنواره یکم و سی دوره دبیر عباسیان محمدرضا و ام سی دوره دبیر خزاعی محمد

 .شد انتخاب دبیر عنوان به جشنواره، گذشته دبیر رضاداد علیرضا مجدداً نیز دوم و سی دوره

 مدیریت دوره دو. شد منصوب فجر فیلم جشنواره پنجم و و سی چهارمین و سی دبیر عنوان به 1۳۹۴ سال در حیدری محمد

 .بودند فجر فیلم جشنواره هایدوره پرشورترین و ترینتخصصی جمله از او

 فجر فیلم و هفتم جشنواره وششم و سی جشنواره سی دبیر زاده داروغه ابراهیم

 

 فجر فیلم رهاجشنو المللبین بخش 

 مختلف بخش پنج در ایران سننینمای جشنننواره بخش از بعد جداگانه صننورت به نیز فجر فیلم جشنننوراه المللبین بخش

شوبرگزار شنواره هایرده دیگر برای سیمین سیمرغ شود،می اهدا فیلم بهترین برای که بلورین سیمرغ جز به. دمی   ج

 .است جشنوراه این جوایز دیگر از المذاهب بین جایزه و امین محمد جایزه. شودمی اهدا

فجر فیلمجشنواره  همانانیم 

 کژیشتف رزی، فرانچسکو گاوراس، کوستا جمله از بزرگی و سبک صاحب سینماگران فجر جشنواره مختلف هایدوره در

سی، سفورد، بروس چارتوف، رابرت زانو شکا بر سف، آندری تروئل، یان تار، بال بنگال، شیام هوالند، آگنی ستم زویاگینت  ر

 و اوغلوکاپالن سنننمی  کانته، لوران عقاد، مصنننطفی جیالن، بیلگه نوری مونیچلی، ماریو آنگلوپولوس، تئو بیگف،ابراهیم

 .اندداشته حضور فجر جشنواره در خنجی داریوش
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 فجر فیلم جشنوارههای مشکالت و حاشیه  

 سینمای رقابتی محفل ترینمهم جشنواره؛ که این هایی هم دارد که به ماهیتحاشیه المللی فیلم فجرجشنواره بینبرگزاری 

 در سینما هایخردکردهاستخوان نیافتن حضور و دائمی دبیرخانه نداشتن به آن ترمهم بخش و گرددبازمی است، ایران

 .است جشنواره دبیرخانه

 از پس که ایران سالم سینمای پیشرفت و رشد سنجش برای شدمی معیاری اینها از زودتر باید فجر جشنوارهو دیگر اینکه 

 تحوالت و تغییر واسطه به که است خطاهایی -آزمون همان دلیل به نیفتاد اتفاق این اگر و شد متولد انقالب پیروزی

 1.داد رخ مدام سینمایی

        از زبان منتقدان فجر فجر فیلم دیگر مشکالت جشنواره

              

 2های سیمرغ بلورینترین 

 

                                                           
 1۳/۴/۹۶مشرق، شد؟؛  خواهد فجر فیلم جشنواره متولی سینما خانه . آیا 1

 2۹/10/۹۵فجر؛ میزان،  فیلم جشنواره از جالب ن آماری 2

شاهین امین
• .دوره برای جامعه هنر ما شرم آور است۳٧مستأجر بودن جشنواره فجر بعد از 

:  محمود گبرلو، مجری تلویزیون و داور جشنواره فیلم فجر

.جشنواره هویت خود را فراموش کرده است/جشنواره به فضای خوشگذرانی تبدیل شده است•

.در سینمای امروز همه توابین، سازش کاران و پروژه بگیران سینما را به دست گرفته اند•

...:  بهروز افخمی، بازیگر، فیلمبردار

.از بین رفتن دوره ای سینمای ما توسط سینماگران پر مدعای کم مایه•

:مهدی شیخ صراف، منتقد سینما

.  تردد دولت ها مهمترین آفت جشنواره های فیلم است•

.ری ها استنجات بالتکلیفی جشنواره مستلزم ثبات مدیریت و راهکار حل تمایزات میان شکل جشنواره ها و تعداد داو•

:محمد تقی فهیم، منتقد سینما

.در سینمای امروز همه توابین، سازش کاران و پروژه بگیران سینما را به دست گرفته اند•

.شودها برای مخاطب اصلی سینما میهیجان فیلمنبود انسجام در دیدگاه و سیاست های مناسب منجر به بی•

ریک سیمرغ و دو بازیگ

برای "یال حاتمیل". بهترین بازیگر نقش اول زن؛ برای نخستین بار دو نفر به صورت مشترک سیمرغ را دریافت کردند
.به طور مشترک جایزه را از آن خود کردند"زیر سقف دودی"برای "مریال زارعی"و "رگ خواب"
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مردبازیگرجوانترین

جشنوارهدومینازعاشقاندیارفیلمدربازیخاطربهسالگی28دراو.گرفتسیمرغجایزهکهبودجوانیاولینپرستوییپرویز•
.گرفتسیمرغ۱۳62سالدرفجرفیلم

تاکهباشدبازیگریجوانترین۱۳6۴چهارمدورهدرتاگرفتبهارفیلمدربازیبرایراافتخاردیپلمسالگی۱2دراسدیمهدی•
.رفته استسنرویکنون

.گرفته استسیمرغکهبودهسالسیزیربازیگریکحداقل۱۳8۳سوموبیستتا۱۳٧6شانزدهمدورهاز•

بازیگریجوانترین

نوزدهمدورهسیمرغسالگی20در"باران"فیلمدربازیخاطربهاو.استعابدینیحسینگرفتهرااولنقشسیمرغکهبازیگریجوانترین•
.گرفترا۱۳٧۹

.استدوم"باددرشمعی"فیلمبرای۱۳82دوموبیستدورهسیمرغگرفتنبارادانبهرام•

زنبازیگرجوانترین

ترانه"منفیلمدربازیبرایسالگی۱8دراو.است"علیدوستیترانه"گرفتهرااولبازیگرسیمرغکهزنیبازیگرجوانترین•
گرفترا۱۳80سالدربیستمدورهسیمرغ"دارمسال۱5

۱۳85پنجموبیستدورهدرسالگی2۱درکوثریباران•

۱۳٧6هجدهمدورهدرسالگی2۳درحجارمیترا•

۱۳6٧هفتمدورهدرسالگی2۴درنونهالیرؤیا•

.دارندقراربعدیرده هایدر۱۳٧۳سیزدهمدورهدرسالگی25درالکانیمینا•

ومرداولنقشیگربازبهترینبلورینسیمرغبرندهکهمی باشندسینماییزوجتنهاقرمزفیلمدرتهرانیهدیهوفروتنمحمدرضا
.شده اندفیلمیکدرسالزن

بازیگربهترینبلورینسیمرغ(2۴و2۳دوره های)سرهمپشتسالدوتوانستهحالبهتاکهاستبازیگریتنهاپرستوییپرویز
.آوردبدستپدرنامبهومجنونبیدفیلم هایدربازیبرایرامرد

ترین سیمرغیمسن

ین برنده سالگی برای بازی در فیلم مادر به کارگردانی علی حاتمی سیمرغ گرفت و مسن تر8۱رقیه چهره آزاد در سن •
.این جایزه  است

سیمرغیهایسالهچهل
.بوده استسال۴0باالیسیمرغبرندگانتمامیسن۱۳66ششمدورهتا۱۳6۳سالدرسومدورهاز•

کارگردانان سیمرغی

بهموفقاینازپیش،۳۴فجرفیلمجشنوارهسیمرغسودایبخشکارگردان22میاندرکارگردانچهار•
.هستندداررکوردبینایندرفرهادیاصغروکیاحاتمیابراهیموشده اندکارگردانیبهترینسیمرغدریافت
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 سخن آخر 

 داشته بزرگی دستاوردهای کشور در اقتصادی و اجتماعی سیاسی، مختلف هایعرصه شد باعث ایران در اسالمی انقالب

 هایدریچه از یکی عنوان به سینما .بود انقالب این انگیزشگفت هنرهای از یکی سینما هنر فرهنگی، هایعرصه در و باشد

 رفیع است، جایگاه نویسندگان و هنرمندان تفکر و اندیشه از برآمده هنر این و است ملت یک و جامعه یک شناخت مهم

 نگاه با اسالمی انقالب از بعد سینما این. است ممتاز جهان در اسالمی انقالب از بعد اخیر دهه چهار در بویژه ایران سینمای

 هایجنبه انسانی، موضوعات به توجه .است گرفته شکل شاعرانه نگاه و خانواده مفاهیم انسانی، مسائل رنگ پر محوریت و

 زندگی سبک به ویژه نگاه و مدرنیته از برآمده هایآشفتگی و هابحران نمایش جامعه، در زنان نقش انسان، زندگی معنوی

 خشونت و ابتذال: چون هاییجذابیت از گیریبهره بدون ایران سینمای. سینماست این هایشاخصه از بومی و ملی شرقی،

 1.هایشزیبایی و هاتلخی همه با است زندگی شعر اساسا، سینما این و کرده باز را ایتازه افق جهان در

 هایعرصه در ایران که است افتخاراتی نمونه از ایران سینمای در المللیبین و داخلی مختلف هایجشنواره برگزاری

 مفاهیم این و داشت ارزانی ایرانی جامعه به ار ارزشمندی و غنی بسیار مفاهیم اسالمی انقالب .است کرده کسب المللیبین

 .شود عرضه ما سینمایی آثار باید در عرصه هنر بویژه سینما و انقالبی مدرن و متمدنانه

 نبود و معنوی و انسانیت معانی ترویج سینما، در زنان نقش تعالی اسالمی انقالب از پس ایران سینمای هایویژگی از

 که طورهمان باشد، ایران گرایانسان سینمای تماشاگر دنیا جای هر در تواندمی ایسلیقه هر با هرکس ،است خشونت

 2.هستند و بوده حافظ و سعدی فردوسی، چون شاعرانی مخاطب

  

                                                           
 ۶/۴/۹۷گرفت؛ بانی فیلم،  شکل انسانی نگاه با اسالمی انقالب از بعد ایران . سینمای 1

 ۳/12/۹۵است؛ ایسنا،  اسالمی انقالب انگیزشگفت دستاورد ایران، . سینمای 2


