زیر سایهی دو انقلاب
گذر و نظری به صدسال هنر سینمای مردمی
خاطره شیبانی

لیلا حاتمی در نمایی از دلشدگان
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دربارهی نویسنده
خاطره شییاانی ژووششی ر و مدرس ادبیات و سینما در دانش اه یورک در شهر تورنتو است .وی
دانشآموختهی دانشی اه شییراز دانشی اه تهران و دانشی اه آلارتا اسیت .او نویسندهی کتابی دربارهی
سینمای ژس از انقلاب است که در اوت  ۱۱11در بریتانیا و آمریکای شمالی منتشر شد.
شییاانی در سال  ۱۱1۲با ایران نامگ فصلنامهی ایران شناسی دانش اه تورنتو (به سردبیری دکتر
توکلی طرقی) شمکاری کرد و (بهطور مشیییترک با سیییردبیر) ویراسیییتار ویوه نامهای دربارهی عااس
کیارستمی بود.
شییاانی مقالات متعددی در زمینهی ارتااط سیینمای ایران با شعر و شنرشای تصویری نوشته است.
او در زمینهی ادبیات خلاق نیز فعالیت دارد .شیعرشایی از خاطره در روزنامهشا و نشریات فارسیزبان به
شماکنون ن ارش کتابی دربارهی بازنمایی جنسیت در ادبیات فارسی و سینمای ایران را در دست دارد.
نقد اقتصاد سیاسی

سیینما در ایران سیابقهای طولانی و ژر فراز و نشیب دارد .در طول صد سالِ گذشته سینمای ایران
از شنری ناشییناخته به مهمترین و مردمیترین نماد فرشن ی و نمایشییی یم ملت تادیل شییده اسییت .از
جناهی تولید ژخش و نمایش فیلم سیینمای ایران یکی از قدیمیترین سینماشای دنیاست .روشن است
که چون سییینما یم رسییانهی گروشی شنری و فرشن ی اسییت و مخاطب عاد دارد بر جامعه و فرشنگ
تأثیر میگذارد .از طرف دی ر تولیدات سییینمایی شر ملت برخاسییته از ارزششای فرشن ی اجتماعی
مذشای اقتصیادی و سیاسی آن ملت است .سینمای شر دوره از این تاریخ صدو بیست سالهی اخیر شم
نشان از آن ارزششا دارد و شم واکنشی به آن ارزششاست.
در آسیتانهی قرن ژانزدشم خورشییدی سیینمای ایران یم صنعت مهم ملی است که شم مخاطب
داخلی دارد و شم مخاطب بینالمللی .سیالشا کار و تلاش اشل سیینما شنر تصاویر متررک ایرانی را به
شنری برجسییته و ترسییینبران یز تادیل کرده اسییت .با این که فیلمشای شنری ایرانی معمولاً فیلمشایی
شسیتند که با بودجهشای بسییار ژایین سیاخته میشوند در عرصهی جهانی شانه به شانهی فیلمشای برتر
دنیا به نمایش در میآیند .کمتر جشنوارهی مهمی در دنیا یافت میشود که شر سال یم فیلم ایرانی را
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چاپ رسییده اسیت .شمچنین دو رمانِ «شتل ایران» و «کافه ژرنده آبی» از او در دسیت چاپ است .وی

خاطره شیاانی ۱ /

به نمایش ن ذارد .کمتر کتاب مهمی دربارهی سینمای جهان منتشر میشود که یم فصل را به سینمای
ایران اختصاص ندشد.
مطالعه و ژووشششای چند سییالهی من دربارهی سییینمای ایران نشییان میدشد که علت تشییخ
سیینمای ایران سیام خاص و زیااشناسی منرصر به فرد آن است .این زیااشناسی ویوه در سایهی دو
انقلاب مهم تغییر و ترولات سیاسی اجتماعی و فرشن ی و با تکیه به ریشهشای غنی ادبی و فرشن ی
ایرانزمین شکل گرفته است .امروزه سینمای ایران بهعنوان مهمترین سینمای غیرغربی شناخته میشود.
جسیتار ژیش رو درصیدد روشین کردن ریشیهشای زیااشیناختی و ارزششای فرشن ی سینمای ایران در
بیش از صید سیال گذشته است .الاته در یم جستار کوتاه نمیتوان تماد این ریشهشا را واکاوی کرد.
به شمین دلیل نوشتهی ژیش رو بهاختصار سه شدف مشخ

را دناال میکند:
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 .1این نوشتار به کندوکاوِ ریشهشای شنر سینمای مردمی در ایران میژردازد و نشان میدشد که در
طلیعهی قرن بیسیتم ژیدایش سیینمای مردمی به نوعی در تداود و در ژاسخ به خیزش مشروطهخواشی و
تجدد در جامعهی ایران بوده است.
 .۱نکتهی مهم دی ر در این ژووشش جسیییتوجوی چ ون ی ژیدایش سیییینمای مؤلف در ایران
اسیت .ریشیهی شنری و زیااییشیناختی سینمای ایران را باید در سینمای مؤلف آن جست .امروزه آنان
که به سینمای ایران علاقه دارند سینمای مؤلف ایرانی را با فیلمشای کارگردانانی چون عااس کیارستمی
و رخشان بنی اعتماد میشناسند .اما سینمای مؤلف سابقهای قدیمیتر دارد .این نوشته نشان میدشد که
تلاششا ی ساموئل خاچکیان برای آشتی دادن فرد/تکنیم و روایت فیلم در نهایت باعث شکل گرفتن
سیینمای مؤلف شد و به تولیدات ملی اعتاار بخشید .سینمای مؤلف در ایران گاه تنها شنری گاه شنری
و تجاری و گاه سیاسی و یا غیر سیاسی شده است.
 .۳در قسمت ژایانی این جستار نشان میدشم که چ ونه انقلاب  1۳۳۱و شرایط فرشن ی اجتماعی
و سییاسیی نیمهی دود قرن در زیااشیناسیی/بوطیقای سینمای ایران تأثیر گذشته است« .زیااشناسی سرو
باژگون» ژاسخ سینمای ایران است به افت و خیزشای تولید و نمایش زیر سانسور و سرکوب.
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ریشههای هنر سینمای مردمی
در سیال  1۱۱۱خورشیدی برابر با  1۱۱۱میلادی سینما در ایران زاده شد .دو گروه ایرانیِ مستقل
از شم در دو نقطیهی جغرافییایی( داخیل ایران و خار از ایران) دسیییت به تولید و نمایش فیلم زدند.
اشداف و مقاصیید این دو گروه یکسییان ناود .گروه اول انرصییارطلب بودند و سییعی در خصییوصییی
ن ه داشیتن سیینما داشیتند .گروه دود بیشیتر با در نظر داشیتن مناعت عامه در کنار نای مادی خودشان
نمایش سیینما را تروی دادند .فار از نیت شر گروه کار شر دو در ژیشیرفت سیینمای ایران و جامعهی
مدنی در کوتاهمدت و درازمدت تأثیر داشته است.

تولید و انحصار سینما
گروه اول مظارالدین شیاه و درباریان بودند که میخواستند سینما وسیلهی تاریح خصوصی حرد
به اسیتناد خاطرات حاج سیاح که در واقی تاریخ شیااشی آن دوره مرسوب میشود دولت ایران
برای تأمین بودجه این سار بیست و چهار کرور تومان از دولت روس واد گرفت با شرایطی که «شیچ
احمق و دیوانهای آن را }نمی ژذیرفت}» (حا سیییاح ص  .) ۳۱۳به گاتهی حا سیییاح سییادهلوحان
تصور میکردهاند که با سار شاه به اروژا «آبادی و عدل و قانون و علم» در ایران روا خواشد گرفت؛
«لکن آن ژولشا در فرن سیتان بهمصرف بازی رخانهشا و تماشاخانهشا ووو  ...رسیده بعضی اساابشا از
قایل عروسم و غیره آورده شد {( }...شمان منای ص .)۳۱۵
به نظر میرسد که حتی افراد نزدیم به قدرت شمچون حا سیاح اطلاع درستی از ورود سینما به
ایران نداشیتهاند .یا ورود سیینماتوگراف را مهم نشمردهاند یا از آن اطلاعی نداشتهاند و اسااب تماشا را
«عروسیم و غیره» دانسیتهاند .اما سفرنامه مبارکه مظفرالدین شاه نشان میدشد که ژادشاه ژس از
تماشای تصاویر متررک در فرنگ به عکاسباشی دربار دستور داده که «شمهی آن دست اهشا را ابتیاع
نماید  ...به تهران بیاورند که انشاءالله شمانجا درست کرده به نوکرشای خودمان نشان بدشیم» (نقل قول
از جمال امید ص  .)۱1دسیت اه سیینماتوگراف و لانترن ماژیم ژن سال قال از این تاریخ به کوشش
برادران لومیر در فرانسیه درسیت شده بود .به شر صورت ماحصل سار فرنگِ مظارالدین شاه یم واد
کمرشیکن از روسییه و ابتیاع دسیت اه سینماتوگراف است که ژادشاه آن را به اشتااه «سینمو فتوگراف»
نامیده( .شمان منای ص  .)۱1در شمین ضییمن و در غیاب ژادشییاه و صییدراعظم در ایران گرسیین ی و
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سلطنتی باشد .در سال آغازینِ قرن بیستم میلادی مظارالدین شاه برای «اصلاح مزا » به اروژا سار کرد.
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قرطی نان اسیییت و متعاقااً جناششای اعتراضیییی مردمی که منجر به سیییرکوب مردد و اعلاد حکومت
نظامی در تهران میشود.
در مرداد ماه سیال  1۱۱۱شجری شیمسی اولین تولیدات سینمایی خاورمیانه را میرزا ابراشیم خان
عکاسباشی عکاسباشی دربار مظارالدین شاه تهیه کرد .عکاسباشی خود ترصیلکردهی فرنگ بود.
چندین سال دوران نوجوانی و جوانی را شمراه ژدرش در اروژا مشغول کسب علم شد و بعد به خدمت
مظارالدین شیاه درآمد .اولین لوکیشین فیلم ایرانی شیهر ساحلیِ استاند در بلویم بود و مناسات آن
حضیور مظارالدین شیاه در جشین گل .اولین «شنرژیشیه» در نخستین اکتوالیتهی ایرانی شم خود ژادشاه
بود .سییاشی لشیکر این فیلم کوتاه درباریان شمراه شاه در سار فرنگ بودند و تعدادی از زنان و مردان
بلویکیِ حاضیر در جشین گل .بیشیتر اکتوالیتهشای بعدی میرزا ابراشیم خان عکاسباشی در ایران تولید
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شییدهاند .در فیلم کوتاه دی ری باز شم شییاهِ بیمار نقش اول را در مارش تهران بازی میکند و با شمان
ن اه مشیتاق و غیر حرفهای در حال رژه به دوربین خیره شیده است .ان ار ژیشبینی میکرده که عمر
این فیلم کوتاه از عمر خودش و سییلطنت سییلسییلهی قاجار طولانیتر خواشد بود .اکتوالیتهشای بعدی
فیلمشیایی بودند از شیییاه و زنان حرد و درباریان .فیلمشایی از قایل تعزیه در تهران و زنان حرد در حال
ژیاده شییدن از ماشییین دودی برای زیارت شییاه عادالعظیم از این دوره به جا مانده اسییت .در اک ر این
فیلمشای کوتاه بیشتر توجه بر روی موضوع فیلم بوده است و کمتر بر روی شنر فیلمبرداری و عکاسی.
در مقایسیییهی این اکتوالیتهشا با فیلمشای کوتاه برادران لومیر کمپوزیسییییون و قاببندی این فیلمشا با
دقت زیادی انجاد ن رفته اسیت .نقشآفرینان اصلی این اکتوالیتهشا درباریان بودند و فقط برای خاندان
سلطنتی و وزرا نمایش داده میشدند.
فیلمشایی که میرزا ابراشیم خان روی دوربین ثات کرد ژس از نود سال از اناار بیرون آمد .باز چند
سیالی طول کشید که این فیلمشا  --که به دست ژرفسور شهریار عدل در کاخ گلستان کشف شده بود
– در سیال 1۳۲۲به دسیت فرانسیویشا برسید .سیرانجاد مرکز سیینماتوگرافی فرانسه در سال  1۳۱1این
فیلمشا را مرمت کرد و به ایران بازگرداند .درست است که نمایش فیلمشای اولیهی قاجار ژس از نود و
چند سیال برای مردد میسیر شید اما ایرانیان با سیینماتوگراف و تماشای فیلم در شمان سال  1۱۱۱آشنا
شدند .تولید فیلم ایرانی نیز چند سال بعد در مریط خار از دربار انجاد ژذیرفت .بنابراین انرصار سینما
توسیط نهاد قدرت بی فایده بود .مردد ایران طعم سینما رفتن را خیلی زود چشیدند و به صورت جمعی
آن را ژسییندیدند .در شییرح زیر برداشییت اول سییینما از دیدگاه دی ر و از دریچهی یم دوربین دی ر
حکایت میشود .قصهی آغاز سینما در ایران قصهای است با دو روایت متااوت.
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نمایش و پخش عمومی سینما
آن چه که در بالا دربارهی تولد سییینما در ایران گاته شیید کمابیش شمان داسییتانی اسییت که در
بیشیتر منابی دربارهی آغاز سیینمای ایران گاته شده است .اما این داستان ناق

است .سینما تنها تولید

فیلم نیسیت .شم تولید اسیت و شم نمایش و ژخش فیلم برای عمود .واقعیت امر این اسیت که سینما در
ایران در سیییال  1۱۱۱1دوقلو بیه دنیا آورد .یم قل خوش بر و روتر بود؛ تهرانی بود وابسیییته به نهاد
قدرت بود و قُلِ تولید سییینما بود  .ازینرو بیشییتر مورد توجه مورخان و منتقدان قرار گرفت .قل دی ر
ناشیناس و شهرستانی بود و بدتر آن که فقط قل نمایش عمومی سینما بود  .در کتابشای تاریخ سینما
زیاد مورد توجه واقی نشید .اما واقعیت این اسیت که سینما اگر دیده نمیشد؛ اگر به چهاردیواری یم
بینندهی عاد نه بینندهی خاص .سینما در رده بندیِ علود رسانهای یم رسانهی جمعی است.
تولد سیینما در فرانسیه که کشیور ژدیدآورندهی این شنر اسیت به شمین شییکل بوده است .اولین
نمایش برادران لومیر برای نخا ان اروژا ازجمله دانشمندان بوده و ژس از آن نمایش سینما عمومی شده
اسییت .مردد بلیت میخریدهاند .مالغی ژرداخت میکردهاند تا از نمایش تصییاویر متررک لذت بارند.
اولین مرل نمایش در ژاریس نیز زیرزمین یم کافه بوده اسییت یعنی شمان جایی که مردد برای دیدن
و گات و جمی میشیییدهاند .سیییینماشایی که برادران لومیر در سیییراسیییر دنیا (ازجمله در کشیییورشای
خاورمیانه) افتتاح کرده بودند نیز نمایش اهشای عمومی بوده است .نمایش در فرانسه و امریکا و جاشای
دی ر دنیا برای سیود اقتصیادی بوده اسیت و برای سیود اقتصیادی نمایش باید عمومی باشیید .نخستین
اکتوالیتهی فرانسوی زنان کارگر را نشان میدشد که از کارخانهی لومیرشا بیرون میآیند .ژس نمایش
برای مردد و از مردد بوده اسیییت .تولیدات کارمندان لومیر در ماهشا و سیییالشای بعد شم مردمان عادی
کشورشا و سرزمینشای مختلف را نمایش میداده .مقایسهای که اینجا در مورد سینمای ایران و فرانسه
انجاد دادد مقایسیهی اورینتالیسیتی نیسیت و نااید با انتقاد و احیاناً تنار از خودِ شرقی اشتااه گرفته شود.
منظور من این بود که ب ویم حیات و بقا و مراوبیت سیینما در کل دنیا بسته به نمایش عمومیاش بوده
اسییت .برای شمین شم دسییت اه کینتوگرافِ آزمایشی اه ادیسییون که تصییاویر متررک را از درون یم
1در روایت جمال امید سیینما سیولی در سیال  1۱۱۱تاسییس شیده اما در روایت مسیعود مهرابی سیینما سولی تاریز در سال
 1۱۱۲ژایه گذاری شده است.
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کاخ مردود میشیید اسییمش سییینما ناود .تعریف عمومی سییینما ارتااط آن با بیننده اسییت در ماهود
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حارهی کوچم (تقریااً به شییوهی دسیت اه شیهر فرنگ) نشیان میداد سینما لقب ن رفت و مراوبیت
سینماتوگراف را ژیدا نکرد .کینتوگراف ماشینی بود برای تماشای انارادی فیلم که به اندازهی تماشای
جمعی دلپذیر ناود .این گونه بود که کینتوگراف به تاریخ ژیوسیت و سینماتوگراف توسعه یافت .حال
که ثابت شید شنر و صینعت سیینما رابطهای مستقیم با نمایش عمومی دارد شایسته است تأکید کنم که
سیینما در ایران نیز با نمایش عمومی برای مردد در تاریز آغاز شیده اسیت .درست است که تولید فیلم
ایرانی ابتدا برای شییاه و در دربار آغاز شییده اسییت اما «سییینما» با نمایش برای مردد آغاز شییده اسییت.
سینمای مردمی بود که ایرانیان را با تجدد آشناتر کرد.
اصولاً میتوان گات که سینما بهنسات بسیاری از شنرشای دی ر شنر فراگیرتر و مردمیتری است.
دیدن و لذت بردن از شیاشکارشای مجسیمهسیازی نقاشی معماری و حتی شاشکارشای شعر دنیا برای
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عامهی مردد امکانژذیر نیسییت .دیدن شنرشای تجسییمی دی ر به مکانشای جغرافیایی خاصییی مردود
میشییود .در یم شییهر آسیییایی یا اروژایی فلان موزه یا مجموعهی شییخصییی ن هداری میشییوند و از
دسیترس عمود خار شسیتند .شیعر فاخر کلاسییم را شم شم ان نمیخوانند .خواندن اشییعار شکسپیر
برای ان لیسیییزبان امروزی کار سییختی اسییت .فهم لایهشای عمیقتر شییعر کلاسیییم فارسییی نیز برای
بسیییاری از فارسیییزبانان با سییواد متوسییط آسییان نیسییت .اما بیسییواد و باسییواد ژیر و جوان تهرانی و
شییهرسییتانی می توانند فیلم سییینمایی باینند و از دیدن فیلم لذت بارند .بهعلاوه زبان سییینما زبان تصییویر
اسییت و تصییویر در شر زمان و شر مکان برای مردمان قابلفهمتر اسییت .فیلم بهراحتی تک یر میشییود و
جابهجایی فیلم از یم مکان به مکان دی ر آسیانتر از جابهجایی یم ستون تاریخی مجسمه یا حتی
یم تابلوی نقاشی است.
سیینما در ایران از ابتدای قرن چهاردشم خورشییدی بهتدری تادیل شد به یم شنر مردمی و در
سیییالشیای دشیهشیای  1۳4۱و  1۳۳۱مردمیترین و ژرطرفدارترین نوع شنر ملی شییید .فیلم دیدن برای
ایرانیشا چیزی شیایه رمان خواندن اسیت اما باز در کل فیلم از رمان ژرطرفدارتر است چون شمه کس
سیواد و حوصیلهی خواندن یم رمان متوسیط  ۱۱۱صیارهای را ندارد اما شمه میتوانند دو سیاعت از
شیییب را به دیدن فیلم اختصیییاص دشند .برای دنیای تصیییویر -مرور امروز دیدن تصیییویر متررک و
قصهگویی با سینما سرگردکنندهتر و خوشایندتر است .برای ایرانیشا که در دنیای امروز از نظر سیاسی
و اجتماعی به انزوا کشیییانده شیییدهاند دیدن فیلمشای ملی و خارجی باز شیییدن دریچهای  --شر چند
کوچم و مردود --به رؤیاشا و تخیلات و (شاید) دنیای خار از دسترسشان است.
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تولد سینما به عنوان یم شنر مردمی با نمایش عمومی آن و تولد قل تاریزی سینما شروع شد .در
کتب تاریخ سیینما این قسیمت از تولد سینما با ابهاد توصیف شده است .یا در ژاورقیشا آمده یا خیلی
سیطری به آن اشاره شده است .اما به نظر من این وجه سینما (وجه عمومی شنر شاتم) بسیار مهم است.
نتیجهی ترقیق من درباره این موضوع را در متن زیر میبینید:
در سیال  1۱۱۱در گوشهی دی ری از این سرزمین در شهر تاریز به شمت شهروند ارمنی-ایرانی
به ناد آلم ساگینیان سینما برای عمود مردد به نمایش درآمد .سینما سولیِ (سولیِ به زبان فرانسه یعنی
خورشید) با ظرفیت  1۱۱نار بنا شد .در منابی مختلف روایتشای ضد و نقیضی از افتتاح سینما در تاریز
مشیاشده میشیود .شمهی این روایتشا کوتاه شسیتند .بعضییشایشیان میسییونرشای کاتولیم فرانسه را
بهعنوان عامل مؤثر در نمایش فیلم میدانند و بعضی دی ر آلم ساگینیان را .تقریااً در شمهی این منابی
نقش سیاگینیان مررز اسیت اما نقش میسییونرشا و مدت زمان شمکاریشیان با سینما سولی مررز نیست.
آقای سیاگینیان که فردی ایرانی-ارمنی بوده از شمان ابتدای تأسیس سینما سولی تا شانزده سال بعد در
آن مکان فیلم نمایش میداده اسیت اما سپس به خاطر عدد دسترسی به فیلمشای جدید ناچار به تعطیلی
سیینما میشیود .اولین فیلمشایی که در تاریز نمایش داده شدهاند به احتمال زیاد اکتوالیتهشای فرانسوی
بودهاند .تجربهی سییینما رفتن تاریزیشا به این ترتیب بیش از سییایر مردد ایران اسییت .جالب اس یت که
تئاتر مدرن صینعت چاپ و حتی انقلاب مشروطه شم از تاریز شروع شده است .تاریز بهراستی نقش به
سزایی در تجدد ایران و ایرانیان داشته است.
میرزا ابراشیمخان صیرافباشی --که چندبار به اقصا نقاط عالم از ژاژن گرفته تا اروژا سار کرده
بود  --در تهران اولین سییینمای کوچکش را در ماه رمضییان سییال  1۳۱۱قمری برابر با آبان ماه 1۱۲۳
افتتاح کرد .عمر این سییینما تنها یم ماه بود .صییرافباشییی مشییروطهطلب بود و دربار با او رابطهی
خوشیی نداشیت .از طرف دی ر شییخ فضیل الله نوری که ضید مشروطه بود سینما را تکایر کرد و کار
سیینمای خیابان چرا گاز (امیرکایر) به تعطیلی کشیید .ژس از آن صرافباشی به کربلا تاعید شد .این
سییینما برای تعداد مردودی از مردان متمول ژایتخت درسییت شییده بود و قابل قیاس با سییینمای 1۱۱
نارهی تاریز ناود .در سیالشای بعد سیینما آراد آراد در شیهرشای دی ر شم باز شید( م لاً در مشهد سال
 1۱۱۱شیراز سال  1۱۱۱رشت سال  .)1۳۱1نهایتاً زنان نیز در سال  1۳۱۱ژا به سینما گذاشتند .تا سالشا
بعد که تلویزیون به ایران وارد شییید سیییینما ارزانترین قابل دسیییترسترین و جذابترین نوع نمایش
عمومی بود .نه فتوای علما برعلیه سیینما توانسیت شنر شاتم را از نقشهی ایران بزداید و نه انرصارطلای
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شیاید میسیونرشا تنها برای مدتی به ساگینیان در تهیهی فیلم کمم میکردهاند .آنچه میدانیم این که
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جمعی از خانوادهی سیلطنتی .مردد ایران از سیال  1۱۱۱تا امروز تولیدات سینمایی دنیا را میبینند و شر
چه بیشتر با زبان سینما و روششای مختلف تاکر و زندگی از طریق سینما آشنا میشوند.
اقلیتشای قومی و مذشای زنان و مهاجران به ایران و از ایران نقش بهسیییزایی در مردمی کردن
سیینما و اعتلای شنر سیینما در ایران بازی کرده اند .برث درباره شر کداد ازین سییه گروه نیاز به نوشتن
ییم کتاب جداگانه دارد .در برث زیر به اختصیییار نمونهشایی از تلاششای شر کداد ازین گروهشا را
ارائه میدشم.

سینمای چند ملیتی و چند فرهنگی ایران در دوران پسامشروطیت
در دوران مشیییروطیت جامعهی روشیییناکری ایران مریطی بیناملیتی و بینا فرشن ی ژیدا کرد .این
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اتااق مرشون دو جریان اجتماعی  -فرشن ی بود :از طرفی تعداد قابلملاحظهای از ارمنیشا اشالی قاقاز
و روسشییا بییه تاریز و تهران و شیییهرشییای دی ر ایران مهییاجرت کردنیید؛ و از طرف دی ر ایرانیییان
ترصیییلکردهی فرنگ به ایران بازگشییتند و سییاختار و مرتوای فرشنگشای دی ر در ادبیات و تئاتر و
سییینمای ایران منعکس شیید .ژس از تجربهی نخسییتین سییینمای تهران که صییرافباشییی بانی آن بود
سییینماشای دی ری را ژرژ اسییماعیلوف قاقازی-ایرانی مهدی خان (احتمالاً کرد ایرانی) اردشیییر خان
ارمنی -ایرانی و مهدی ایوانفِ روسیی -ان لیسیی -ایرانی تأسیس کردند .در مشهد نیز اوگانفِ ارمنی
بانی سینما بود .تأثیر فرشنگشای متااوت در انتخاب فیلمشایی که در این زمان و ژس از آن در ایران به
نمایش در میآمده قابلتوجه است .برخلاف سینماشای غرب که تنها فیلمشای غربی نشان میدادند در
ایران بینندگان میتوانستند فیلمشای ساخت ژاته فرانسه را در کنار فیلمشای آمریکایی روسی ارمنی و
بعدتر فیلمشای ایرانی ترکی مصیری و شندی تماشا کنند .ژوستر فیلمشای دشهی  1۳۱۱مؤید چندزبانه
بودن و چند فرشن ی بودن بافت سینمای ایران است.
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دو اعلان برای فیلمشای صامت دشهی  .1۳۱۱ژوستر
سمت راست به ژن زبان و ژوستر سمت چپ به سه زبان فیلم را تالیغ کرده است

زنان و مردان مهاجر مخصوصاً ارمنیشا کارگردان و نقشآفرین اولین فیلمشای ایرانی در خار
از حرد قیاجار بودند .اوانس اگانیانس اولین فیلم بلند ایرانی را با عنوان آبی و رابی در سیییال 1۳۱۱
تولیید کرد .در دومین فیلم بلند و صیییامت اگانیانس با ناد حاجیآقا اکتور س ینما دو زن ارمنی با
نادشا ی زما اگانیانس(درنقش دختر حاجی آقا به ناد ژروین) و آسییییا قسیییطانیان (در نقش ژری) اولین
بازی ران زن فیلمشا ی ایرانی بودند و در واقی ال وی زنان بازی ر ایرانی شیییدند .این فیلم از چند جهت
حائز اشمیت است:
ا -فیلم جدال سنت و تجدد را در دوران رضاشاه به تصویر میکشد .حاجی آقا نماد سنت است و
دختر و دامادش نماد مدرنیته .تجدد در ژایان ژیروز میشییود و حاجی آقا ژی به ارزش سییینما به عنوان
نماد مدرنیته میبرد.
 .۱زیرنویس این فیلم صیامت به سه زبان روسی فارسی و فرانسه تهیه شد که حاصل کار ایرانیان
و ارمنییان بود .حاجی آقا آکتور سییینما نشیییاندشنیدهی وجود گونهگونی نوادی قومی و زبانی
سینمای ایران در آغاز کار است.
 .۳سیینمای ایران از ابتدا با نقشآفرینی زنان عجین شید .شیخصیت ژروین (آسیا قسطانیان) نقشی
کلیدی در فیلم دارد .دو زن این فیلم نقششای سییایهوار و بیرنگ ندارند .این افتخار تاریخی سییینمای
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شر دو اعلان از کتاب صد سال اعلان و پوستر فیلم در ایران (مسعود مهرابی)1۳۲۲-
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ایران است .الاته با تجاریشدن صنعت سینما و رشد ژدیدهای به ناد فیلماارسی در اک ر فیلمشای ایرانی
نقش زنان به نقشی کمرنگ و حاشیهای بدل شد.

در سال  1۳11و تنها چهار سال ژس از ساخته شدن اولین فیلم ناطق دنیا (چراغهای نیویورک
 )1۱۱۲اولین فیلم ناطق و موزیکال فارسیی در شند سیاخته شید .سازندگان دختر لر عادالرسین سپنتا
(مهیاجر ایرانی) و اردشییییر ایرانی (شندیِ ژارسییییتاار و صیییاحب کمپانی امپریال فیلم) بودند .فیلم با
سرمایهی ژارسیان شند در بمائی ساخته شد .نقش اول زن این فیلم با بازی روح ان یز(صدیقه) سامینواد
کلید خورد .خانم سامینواد شمسر یکی از کارمندان کمپانی (آقای دماوندی) بود و ژس از این فیلم در
دو فیلم دی ر سیپنتا (فردوسیی و شییرین و فرهاد) نیز نقش آفرید .روح ان یز سامینواد اولین زن
مسلمان بازی ر ایرانی بود .شنرژیش ی برای وی رن و درد بسیار به ارمغان آورد .وقتی به ایران بازگشت
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خانواده او را طرد کردند سه بار ازدوا کرد اما فرزندی نداشت و سرانجاد درگمنامی در سال 1۳۱۵
در خانهای در خیابان ژاسداران تهران درگذشت.
صییرنهشای رق

و موسیییقی دختر لر با الهاد از شیییوهی فیلمسییازی سییینمای شند سییاخته شیید.

روایت فیلم یادآور داسیتانشا ی فولکلور ایرانی اسیت .فیلم یم ملودراد عاشیقانه بود و شییاید به خاطر

شااشتش به داستانشای عاشقانهی قدیمی ایرانی م ل داستان خسرو و شیرین در میان مردد به ناد جعفر
و گلنار مشهور شد .نقش م ات مأمور قانون در نجات گلنار از دست راشزنان فرارشان به شند از ترس
شمان گروه و بازگشیییت شیییان به ایران با شیییروع حکومت ژهلوی یم ژیاد تالیغاتی به نای دولت وقت
داشت .در این سالشا برنامهی مدرنسازی رضاشاه و توسعهی سینما شر دو در جهت به کارگیری فنون
غربی برای گسترش فرشنگ و تجدد در جامعه بود.
از شمیان ابتیدا زنیان حیداقیل در جلوی دوربین نقش مؤثری در شیییکل گیری سیییینمای ایران
داشییتهاند .تابوی بازی زنان با حضییور دو زن ارمنی-ایرانی آسیییا قسییطانیان و زما اوگانیانس و (برای
اک ریت زنان مسیلمان) روحان یز سیامی نواد شکسته شد و ژای زنان از صرنهی تئاتر به ژردهی نقرهای
سیینما باز شید .به این ترتیب ظهور سیینما در تصیویر بخشییدن به زنان و حضور اجتماعیشان در ایران
کمم کرد .اگر تاریخ ترول حقوق زنان را در کشیورشای خاورمیانه که سینما را خیلی زود ژذیرفتند
با کشورشایی م ل افغانستان و عربستان سعودی که سینما شنوز شم بخشی از بدنهی فرشن ی  -اجتماعی
و مدنیشان نشده مقایسه کنید بهتر به این ژی نکته میبرید.
شیاید خوانندهی این سیطور ب وید که لابد جامعهی ایران آمادگی بیشیتری برای حضور زنان در
سییینما و دی ر عرصییهشای اجتماعی داشییته اسییت .این سییخن قابل برث اسییت .زنان بازی ر سییینما
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مرارتشای زیادی را برای انتخاب حرفهی مورد علاقهشان ترمل کرده اند .داستان زنان بازی ری چون
فروزان و شیییهلیا رییاحی کیه بیایید برای بازی در سیییینما روی ناد یا ناد خانوادگی خودشیییان نقاب
میگذاشییتند گویای این سییختیشاسییت .ازین گذشییته تا سییالشای خیلی بعدتر وجود زنان تنها جلوی
دوربین ژیذیرفتنی بود .سیییینمیای ایران در دورهی ژییدایش و نشیییو و نمیای اولییه زنیان کارگردان و
تهیهکننده نداشییته اسییت .ریشییهیابی علل این قضیییه از حوصییلهی این سییخن خار اسییت .اما تنها کر
میکنم کیه در کشیییورشیای دی ر خیاورمیانه ازجمله مصیییر و لانان زنان در حیطهشای کارگردانی و
تهیهکنندگی نخسیتین تولیدشای سیینمایی شیراکت داشتهاند .در مصر عزیزه امیر بانوی شنرمند اولین
فیلم مصر را نیز تهیه کرده و شرتا گارگور در لانان اولین تهیهکنندهی فیلم در لانان بوده است1.
در سیییال  1۳۳۳شیییهلیا ریاحی فیلم داسیییتانی مرجان را کارگردانی کرد و به این ترتیب اولین
کارگردان زن ایران شد .در سال 1۳41فرو فرخزاد مستند خانه سیاه است را کارگردانی کرد .تأثیر
این مسییئله بیشییتر میژردازد .زنان دی ری در سییالشای بعد روی صییندلی کارگردانی نشییسییتند جلوی
دوربین نقشآفرینی کردند فیلمنامه نوشییتند تهیهکننده شییدند بدلکاری کردند و طراحی صییرنه
لااس و گریم را عهدهدار شییدند .در زمینهی کارگردانی و فیلمنامه نویسییی تنوع ن اه مردانه و زنانه از
قشرشای مختلف باعث رشد کیای سینما شده است.
نقش مهاجران زنان ۱و اقلیتشای قومی و مذشای در سییینمای نوظهور ایران بسیییار مهم بود .این
دو عامل به سیینمای ایران غنا بخشییدند و راه را برای حضیور فیلمشای ایرانی در صرنهشای بینالمللی
1 Refer to: Sheibani, Khatereh. “Film and Media in the Middle East.” In Richard
C. Martin, Editor in chief, (Board Editors: Asma Afsaruddin, Ali Banuazizi, and
Daniel M. Varisco). Encyclopedia of Islam and the Muslim World, 2 nd edition.
Macmillan Reference USA, December 2015.
۱نقش زنان در سینمای ایران را به صورت ماصلتر در مطالعات مستقل دی ری بررسی کردهاد .رجوع کنید به:
Sheibani, Khatereh. “The Aesthetics of Dis/Empowered Motherhood in Iranian
Cinema (1956-1978).” In Screening Mothers: Motherhood in Contemporary World
Cinema. Ed. Asma Sayed. Demeter Press Canada, Feb. 2016. Pp. 374-419.
Sheibani, Khatereh. “The Outcry of The Crow: Localizing Modernity in Iran.” In
Canadian Journal of Film Studies. Issue 20.2, Fall 2011. pp. 95-110.
فارسی:
ترجمهی گلارگ برزین مجلهی کاروان مهر ( ۱ :۱بهار  )1۳۱۳صص 1۱1-14۵
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فرو بر سیینمای ایران در سیالشای بعد تأثیری غیر قابلانکار است .در قسمت دی ری ازین نوشتار به
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آماده کردند  .اگر سیییینما قرار بود تنها یم شنر مردانه بماند (م ل تعزیه یا قوالی) یا اگر قرار بود تنها
نمایان ر ارزششای سنتیِ غالب جامعه باشد به این درجه رشد نمیکرد.
در دشهی  1۳۳۱خورشیدی یم ارمنیتاار دی ر بانی سینمای مؤلف در ایران شد .سینمای مؤلف
در سییالشای بعدتر شییاخ

اصییلی سییینمای ملی در داخل و خار از کشییور شیید و بهترین تولیدشای

سیینمای ایران در واقی مرشون مؤلفشا یی چون عااس کیارسیتمی اصغر فرشادی و رخشان بنی اعتماد
است .اما چ ون ی تولد و رشد سینمای مؤلف در ایران داستانی دارد که حائز اشمیت است:

تولد سینمای مؤلف در ایران
در نیمهی اول دشهی  1۳۳۱سینما در ایران فراگیر شد .صنعت سینما در این دوران شکل گرفت و
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اسیتودیوشای فیلمسازی فیلمشا ی تجاری و ژربیننده ساختند .تلویزیون که بعدشا رقیب سرسخت سینما
شید در سیال 1۳۳۵به ایرانیان معرفی شد و تا چند سال بعد از آن شم شم انی نشد .سینما ارزانترین و
در دسترسترین شنر نمایشی آن دوره بود .ایرانیان اندکاندک با سینمای کشورشای دی ر آشنا شدند.
فیلمشا ی ایرانی امریکایی شندی ایتالیایی فرانسیییوی مصیییری و روسیییی در سیییینماشا به نمایش در
میآمدند و بسیییاری از مردد به سییینمادوسییتان (سییینه-فیل) زبده تادیل میشییدند .اوایل دشهی 1۳۳۱
مصادف بود با شور میهنی بر سر ملیسازی نات و در نهایت شکست دکتر مرمد مصدق و دموکراسی
در ایران .در اواخر دشهی  1۳۳۱و اوایل دشه  1۳4۱ادبیات مدرن در ایران او تازهای مییافت .شعر نو
نیمایی به شمت شیاعرانی چون احمد شیاملو و اخوان ثالث و فرو فرخزاد داشیت به او میرسید .در
سییییطرهی ادبیات داسیییتانی مدرن نیز در ژی انتشیییار آثار بزرگانی چون صیییادق شدایت و مرمد علی
جمالزاده نسل جدیدی از رماننویسان و داستاننویسان ایرانی آثار خود را منتشر میکردند.
در سال  1۳۳۱ساموئل خاچکیان که در خانوادهای بافرشنگ و ارمنی ژرورش یافته بود اولین اثر

سینماییاش ( بازگشت) را به روی ژردهی نقرهای آورد .وی با تولید فیلم دومش دختری از شیراز
( )1۳۳۳مشیهور شد و در شمان سال با ساخت چهارراه حوادث سام جدیدی را در سینمای ایران
به وجود آورد که ما امروز به ناد «تهران نوآر» میشناسیم .خاچیکیان با الهاد از فیلمشای نوآر شالیوودی
در این فیلم کیار بیا دوربین ژرحرکیت ادییت سیییریی و ناسگیر نماشا کنتراسیییت بالای نور و ایجاد
سایهروشن استااده از نور ژایین و زاویهشای اریب را تجربه کرد تا حس تعلیق شیجان و وحشت را به
بیننده القا کند .خاچیکیان که فرزند یم خانوادهی مسیری بود در فیلمشایش فرشنگ غالب اسلامی را
با فرشنگ اقلیت مسییری شمنشین میکند .حس احتراد به ادیان و تعامل فرشن ی در سینمایش برجسته
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بود .در سییکانس اول چهارراه حوادث در حالی که شییخصیییت ناصییر ملم مطیعی دارد از یم
چهارراه شیلو میگذرد صدای ا ان به گوش میرسد .در سکانسشای بعدی صدای ناقوس کلیسا و
گروه کر کلیسیای ارتدکس را می شنویم .خاچیکیان از اولین کارگردانانی بود که به تدوین فیلم توجه
کرد و در واقی بیا تماد کاسیییتیشای فیلمشای اولیهاش نقطهی قوت شمهی فیلمشای او شمین تدوین و
دکوژاژ حرفهای بود.
خاچیکیان در فیلمشایی چون طوفان در شیهر ما ( )1۳۳۱دلهره ( )1۳41و ضربت ()1۳4۳
سام جدید تهران نوآر را بهاود بخشید و در عین حال با بهره جستن از سنتشای روایی شرقی --که
م لا در قصییهشای شزارویم شییب دیده میشییود  --قصییهشای تو در تو و چندگانه را در فیلمشایش به
نمایش درآورد .دوربین خاچیکیان با دقت فضییای شییهری کلانشییهر تهران معماری قدیم و جدید و

آمیخت ی جنسیتی و فرشن ی در شهر را به معرض دید گذاشت .در سکانسشای نخستین فیلم طوفان
خیابان راه میروند .کافهشا و مغازهشا آمادهی ژذیرایی از مشیتریان شستند .فضای شهری آراد است .اما
در نیمهشای فیلم تهران شهر دی ری میشود .فضایی ترسناک و تهدیدکننده بهویوه برای زنان .فار
از خاسیت اه اقتصیادی شیخصیتشا فیلمشای دلهره آور این کارگردان بزرگ به شزارتوی روان آدمی
سار می کند تا اعماق تاریم شن انسان را نشان دشد .در سام جدید تهران نوآر خاچیکیان بر روی
نقاط قوت و ضعف شهرنشینی و سنت و تجدد دست گذاشت و توانست روایتشایی بسازد که در آن
فرشنگ غالب و فرشنگ حاشیییه شر دو به نمایش در آیند .درسییت اسییت که او از عناصییر سییینمایی و
تکنیکی ژانر دلهرهآور امریکیایی در فیلمشیایش اسیییتایاده کرده بود امیا مطالعهی عمیق و دقیق او از
فرشنگ ایران نوآر ایرانی بر ژایهی زیااشیییناسیییی ایرانی و شیییرقی بنا کرد .نکتهی قابل کر دی ر در
کارشای این کارگردان بزرگ این اسییت که غالااً داسییتانشایش ژایان خوشییی دارند .ژایان خوش آن
حلقهی گمشدهی سینمای ایران در سالشای اخیر است .آشنایی کامل کارگردان با تکنیمشای تازهی
فیلمشای امریکایی و اروژایی سیاخت فیلمشای خوشفرد ژانر-مرور تأسیی به فرشنگ فولکور شرقی
و ایرانی در روایت و تعامل فرشن ی باعث شد که فیلمشای خاچیکیان از ژرفروشترین فیلمشای زمان
خودش باشند.
او در مسیییر طولانی کارگردانیاش سییتارهشای زیادی را به سییینمای ایران معرفی کرد از جمله
ناصر ملم مطیعی ویدا قهرمانی فرانم میر قهاری فردین آرمان جمشید شاشمژور و رضا روی ری.
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در شییهر ما دوربین به سییام فیلمشای مسییتند سییینما وریته تهران را نمایش میدشد .زنان و مردان در
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خاچیکیان کارگردانان بزرگی چون مسیعود کیمیایی و خسرو شریتاش را نیز برای سینمای ایران تربیت
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کرد.

اعلانشای فیلم دلهره
Amin5530
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?curid=1994650

در سیییالشیای بعد از کودتای  ۱۲مرداد  1۳۳۱که آزادی سییییاسیییی در جامعه وجود نداشیییت
خاچیکیان ثابت کرد که میتوان شنوز حرفی تازه و انتقادی برای جامعه داشت :برخلاف فیلمشای صرفاً
سییرگردکننده و فاقد تکنیم که به فیلماارسییی مشییهور شییدند فیلمشای خاچیکیان زنان ژویا و فعال و
شدفمند داشیت و فضییای مردانه و زنسییتیز فیلماارسیی را به چالش گرفت .نقد سیییاسییی در فیلمشایش
جایی نداشیت اما نقد جامعهی مدرن تهران مشهود بود .فیلمشایش ایدئولوژیزده ناودند .سینمای ایران
در این مقطی سیینمایی سیتاره – مرور بود .بیشتر مردد به خاطر دیدن فردین یا ملم مطیعی یا ستارهی
مراوب دی ری به سییینما میرفتند .اما دقت و ظرافت و نوآوری در ژدید آوردن سییاکی تازه و بسیییار
جذاب در سییینما او را مؤلای کرد که تنها ناد او کافی بود که بیننده را به سییینما بکشییاند .خاچیکیان
اسیتعداد کمنظیر سیینمای ایران بود که علاوه بر کارگردانی در بسییاری موارد سیناریونویسی انتخاب
موسییقی آشنگسازی تدوین مدیریت جلوهشای ویوه و تهیهکنندگی فیلمشایش را عهدهدار بود .به
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ماهود کلاسیم خاچیکیان اولین مؤلف سینمای ایران بود .مؤلای که شم فیلم شنری ساخت و شم فیلم
تجاری .خاچیکیان اسییتاد برخی از مؤلاان بعدی سییینمای ما بود و الهادبخش بسیییاری دی ر که شرگز
زیردست او کار نکرده بودند.

آغاز روند سینمای هنری و سینمای شاعرانه :از موج نو تا زیبا شناسی سرو
باژگون
روا فیلمشای درجهدو و سیرگردکنندهی موسیود به فیلماارسی و جوّ سیاسی و اجتماعی دشهی
 1۳4۱کارگردانان روشییناکر را بهنوعی واکنش شنری و اجتماعی واداشییت و منجر به تولید فیلمشایی
شید که از نظر مرتوا دغدغهی اجتماعی و یا سییاسیی داشیتند .این مجموعه از فیلمشا که بیشترشان در
سیییالشای ژایانی دشهی  1۳4۱تا زمان انقلاب  1۳۳۱سیییاخته شیییدند اک راً مؤلف – مرور بودند و به
چون داریوش مهرجویی ابراشیم گلسیتان بهراد بیضایی ناصر تقوایی و مسعود کیمیایی نیز موجی نو
در کالاد سینمای ایران دمیدند .برخی از ناقدان سینمای ایران (از جمله حمید دباشی) فیلم گاو ()1۳4۱
را آغاز مو نو سیینمای ایران میدانند .اما ن اه موشیکافانه به تاریخ سینمای ایران نشان میدشد که دو

فیلم مسیتند و یا مسیتندگونه طلایهدار مو نو بودند :جلد مار ( )1۳41ساختهی شویر داریوش و خانه
سییاه اسیت ( )1۳41به کارگردانی فرو فرخزاد .جلد مار بر اساس رمان معشوق لیدی چترلی
سییاخته شییده و یم فیلم کوتاه  ۳۳میلیمتری بود .این فیلم تجربی بعداً خیلی موردتوجه منتقدان سییینما
قرار ن رفت .خانه سیاه است بهعنوان یم مستند شاعرانه و متااوت با ن اشی خودمانی و شمدلانه به
سوژهی فیلم (جذامیان) بیشتر دیده شد و مورد ترسین قرار گرفت .کسانی م ل مرسن مخلمااف که از
کارگردانان دو نسیل بعد از فرو بودند این فیلم را تأثیرگذارترین فیلم بر سینمای شنری ایران دانستند
(مصاحاه با مخملااف در مستند ایران ،یک انقلاب سینمایی (نادر تکمیل شمایون .)۱۱۱۵
فرو فرخزاد با سیاخت فیلم خانه سییاه است ن اه انسانگرایانه شمسون ر و شمدلانه را وارد
سینمای ایران کرد .ن اشی که انسان را فار از مشکلات جسمی و اجتماعی موجودی توانمند میبیند
و به کرامت انسیانی احتراد میگذارد .سینمای شاعرانه ژس از انقلاب میراثدار ن اه ساده و بیژیرایهی
فرو به شیعر و سیینما اسیت .فرو در جامعهی مردانهی شعر و سینما یکهتاز بود .با جسارت بینظیری
که شنوز شمتایی ندارد شعرشای زنانه سرود؛ شعرشایی که از تمایل زن دلداده به مرد سخن میگات و
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فیلمشای مو نو مشهور شدند .شمان طور که نیما و شاعران نیمایی شعر نو را بنیاد نهادند کارگردانانی
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از بیان خواسیتهشای زنانه ابایی نداشیت .شمزمان فرو یمتنه فیلمی سیاخت که ژایهی اصلی سینمای
شاعرانه ایران در سالشای بعد شد.

تمامی فیلمشای مو نو چه آنشایی که رنگ و بوی سیاسی داشتند (مانند اسرار گنج درهی
جنی ابراشیم گلسیییتیان  )1۳۳۳و چیه آنشیایی که شیییرایط اجتماعی و فرشن ی (مانند رگبار بهراد
بیضیایی  )1۳۳1مرکز توجهشان بود ساختاری استعاری و نمادین داشتند .زبان فیلمشای مو نو زبانی
استعاری چند لایه شاعرانه و ژیچیده بود .در سالشای بعد از انقلاب  1۳۳۱زبان شعر و سینما باز به شم
نزدیمتر شیدند .انقلاب اساس فرشنگ جامعهی مدنی و ساختار سیاسی ایران را منقلب کرد .اما شمان
طور که در ژووشششای گذشیتهاد نشان داده اد سینمای ایران دچار انقلاب نشد .سینمای ایران با انقلاب
 1۳۳۱مترول شید .راشی را که مو نوییشا شروع کرده بودند کارگردانان سینمای شنری (مانند بهمن
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قاادی جعار ژناشی) رئالیسیم شیاعرانه (مانند عااس کیارسیتمی سمیرا مخملااف) و رئالیسم اجتماعی
(مانند رخشیان بنی اعتماد تهمینه میلانی) ادامه دادند .با کمال تعجب حتی روند ساخت فیلماارسی شم
بعد از کمی وقاه باز به بدنهی تجاری سیینمای ایران بازگشیت .در سه دشهی اخیر فیلمشای کمدی که
از نظر بازی ری تکنیم سیییینماتوگرافی و کارگردانی ارزشیییی ندارند برای منافی تجاری و مصیییرف
تماشاچی متوسط بهوفور ساخته میشوند.
سیییینمای ایران در اواخر دشهی  1۳۳۱و دشهی  1۳۵۱دچار دگرگونی بنیادین شییید .در دورهی
انقلاب سییینماشای زیادی در کاد زبانهشای آتش سییوختند .در آغاز انقلاب دید رشار انقلاب نسییات به
سیینما مساعد ناود .برای بسیاری از انقلابیون سینما بهعنوان مظهر فساد اخلاقی غرب بود .ظاشر ًا تماشای
فیلم گاو (داریوش مهرجویی  )1۳4۲آیتالله خمینی را متقاعد میکند که از سینما میتوان در جهت
تروی ارزششای اسیلامی استااده کرد .از این رو تعریف شنجارشا در روابط زن و مرد در جلو و ژشت
دوربین عوض شید .مسایل متعدد اجتماعی و سیاسی این سالشا بر روی سینما نیز تأثیر گذاشت .جامعه
درگیر جنگ ششیت سیاله با عراق بود .ژا نر جدیدی در سینمای ایران به وجود آمد که سینمای جنگ
ناد گرفت .یم قسیمت مهم ساختهشای این ژانر با حمایتشای دولتی تولید میشدند که سینمای دفاع
مقدس ناد گرفت .شیاشکار ژانر سینمای جنگ باشو ،غریبهی کوچک (بهراد بیضایی  )1۳۵۲است.

تنششای سییاسی و عقیدتیِ جامعهی مدنی در نوع ن اه فیلمسازان نیز تأثیر گذاشت .فیلم نیمه پنهان
(تهمینه میلانی  )1۳۲۱واکنشی به این تنششا بود.
مجموع این مسیایل و بسییاری مشیکلشای دی ر که در حوصیلهی این جسیتار نیست میتوانست
سینمای ایران را نابود کند .اما سینمای ایران نهتنها از ژا نیاتاد که نیرومندتر و ژر بارتر به کار خود ادامه
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داد .بیه جز ییم دورهی فترت چند سیییالهی ژس از انقلاب در دشهشای  1۳۲۱ 1۳۱۱ 1۳۵۱و 1۳۱۱
شمیشیه جشنوارهشای مهم جهانی جایی برای فیلمشای ایرانی در نظر گرفتهاند .در این چهل سال سینما
به یم قطب فرشن ی تادیل شیده اسیت .شیعر نو آن جای اه سیابق را از دسیت داده اسیت اما سینمای
شییاعرانه جای زین مناسییای برای شییعر نو شییده اسییت .طاقهی ترصیییلکردهی ایرانی سییینمای جهان را
میشیناسیند .نهتنها کارگردانان مهم شالیوود را دناال میکنند بلکه فیلمشای کارگردانان روسی ژاژنی
کرهای چینی و اروژایی را شم میبینند .ژدیدهی سینمادوستی ایرانیان سطح توقیشان را از کارگردانان
میهنی نیز بالا برده اسیییت .کارگردانان ایرانی بودجهشای کلان فیلمسیییازان امریکایی و حتی بودجهشای
متوسیط کارگردانان کانادایی و اروژایی را ندارند .اما در واقی ارزش سیینمای شنری و شاعرانهی ایران
در فیلمشای فاخر نیست .اتااقاً فیلمشای بهاصطلاح فاخری که با بودجهشای دولتی ساخته میشوند اک ر ًا
نه ارزش شنری بالایی دارند و نه مورد ژسند عمود واقی میشوند .راز موفقیت فیلمشای شنری ایرانی در
ملتشای دی ر مجزا میکند فضییای صییمیمی ن اه شییاعرانه دوربین آراد و کم حرکت و سییاختار
اسییتعاری و چند لایهی فیلم اسییت .ن اه سییینماگران جدی این چهار دشه ن اشی صییرفاً سیییاسییی یا
فروژاشی رانه و یا رادیکال ناوده اسیت .کارگردان ایرانی برخلاف کارگردان «سیینمای سود» دست به
سیاخت فیلمشای ضید سییسیتم و بنیادشکن نزده است .زبان سینماگرانی چون بهمن فرمانآرا رخشان
بنیاعتماد اصغر فرشاد ی سعید روستایی و کاماوزیا ژرتوی زبانی است استعاری که بیننده را به گات و

و تاکر و تعمق دعوت میکند .فیلمشایی چون شاید وقتی دیگر (بهراد بیضایی  )1۳۵۵زیر پوست
شییهر (رخشییان بنی اعتماد  )1۳۱۱درباره الی اصییغر فرشادی  )1۳۲۱و قصییهها (رخشییان بنی
اعتماد  )1۳۱۱فیلمشایی شسییتند انسییانگرا ژیچیده و موشییکافانه که ن اه غالب سیییاسییی و مشییکلات
اجتماعی را با زبان شنری به چالش میکشیییند .این رویکرد ظریف کارگردانان به مشیییکلات اجتماعی
یادآور زیااشیناسیی سیرو باژگون اسیت که در قرنشای گذشته ادبیاتی ژیشرو انتقادی و در عین حال
غیر رادیکال را رقم زده است .شاشنامهنویسی فردوسی به زبان فارسی و ثات اساطیر و افسانهشا و تاریخ
شیاشان ایرانیِ قال از اسیلاد نمونهی زیااشناسی سرو باژگونه در ادبیات ایران زمین است .در زمانی که
ایران زیر یو ترکان غزنوی و خلاای عرب میرفت تا زبان فارسی را برای شمیشه زیر ژوشش مصرف
خان ی فراموش کند فردوسییی شییاشکار خود را به زبانی مینویسیید که قرنشا بود از آن اسییتاادهی
تاریخی و ادبی نشیییده بود .ژس یم حرکت فرشن ی و ژیشیییرو باعث ثات فرشنگ و تاریخ ایرانیان و
حاظ زبان فارسی شد.
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جشییینوارهشیای خارجی شم در جای دی ری نهاته اسیییت .چیزی که فیلم شنری ایرانی را از سیییینمای
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اما قال ازین که رابطهی سرو باژگون و سینمای ایران را مطرح کنم باید مختصری از ماهود سرو
در فرشنگ ایرانی بازگو کنم.
سرو ایرانی نماد سازی سرزندگی و زندگی جاودانه است و در آیین مزدیسنا و فرشنگ ایرانی
جای اه ویوهای دارد .سییرو باژگون نیز نماد اسییتقامت آزادگی ایسییتادگی فروتنی تعامل و ترمل
مصییایب اسییت .کسییایی مروزی شییاعر شمدورهی فردوسییی در شییعر زیر با ظرافت شویت ایرانی و
استقامت ایرانیان را به سرو باش ونه و درونه شده (در زیر مشکلات) تشایه نموده است:
تیز بودیم و کندگونه شدیم
راست بودیم و باش ونه شدیم
سرو بودیم و چندگاه بلند
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گوژ گشتیم و چون درونه شدیم
صائب تاریزی نیز سرو خمیده را نمادی از آزادگی میبیند:
کسی ز قید جهان شمچو سرو آزاد است
که با شزار گره دست بر کمر دارد
عارف قزوینی ملت سوگوار ایران را به سروی خمیده اما زنده و ایستا تشایه کرده است:
از خون جوانان وطن لاله دمیده
از ماتم سرو قدشان سرو خمیده
در سایهی گل بلال ازین غصه خزیده
گل نیز چو من در غمشان جامه دریده
زیااشیناسیی سیرو خمیده که عمیقاً ریشیه در شویت ایرانی دارد در طول شزارهشا به ایرانیان نشان
داده که اگر به جای نارد مسیتقیم با نیروی سیرکوب ر از زبان غیر مسیتقیم شاعرانه استااده کنند دواد و
بقای خود و فرشنگشان را ضمانت کردهاند.
کارگردانان ایرانی نیز از زیااشیناسیی سرو باژگون بهرهی شنری و فرشن ی بردهاند .زبان سینمای
شنری ایران مانند زبان شییعر کلاسیییم فارسییی زبانی اسییت سییاده مرجوب انعطافژذیر متعالی
فرازگرایانه و شییاعرانه .کارگردانانی چون کیارسییتمی بیضییایی و علی حاتمی اسییتقلال فکری خود را
حاظ کردهانید و خود را ملزد به سیییاخت فیلمشای ایدئولوژیزده ندیدهاند اما در عوض زبانی ژیچیده
برگزیدهاند تا بتوانند حدومرزشای سانسور را رد کنند.

 / 1۱زیر سایهی دو انقلاب :گذر و نظری بر صدسال سینمای مردمی در ایران

در زمانی که موسییقی در ایران ممنوع و سیپس مردود شید علی حاتمی دسیت به ساخت فیلمی
شیاعرانه دربارهی موسیقی و موسیقی دانان زد .دلشدگان ( 1۳۱۱علی حاتمی) یم ملودراد تاریخی
اسیییت بیا صیییرنیهشیای نقاشییییگونه دکور و میزانسییین ژرنقشون ار الهادگرفته از دوران قاجار و
دییالوگشیای زیایا و شیییعرگونیه .رواییت داسیییتان روایتی تاریخی -تخیلی از نقش موسییییقیدانشا و
خوانندهشای دورهی قاجار در ثات و ضیاط موسییقی سینتی است .مکانشای قدیمی در کاخ گلستان و
در کشیور مجارسیتان در شیهر بوداژسیت فیلم برداری شیدند به جذابیت داستان افزودند و فضایی برای
گرامیداشیت نقش سیازشای ایرانی و نوای موسییقی سینتی شیدند .تصنیفشا را علی حاتمی نوشت و
فریدون مشییری بازبینی کرد .حسین علیزاده موسیقی فیلم را ساخت و مرمدرضا شجریان آشنگشا را
خواند 1.شمانطور که مشیاشده میشود بهترین اساتید در زمینهی سینما و موسیقی اولین فیلم موزیکال
بعد از انقلاب را ساختند تا شنر والای موسیقی سنتی را که مهجور افتاده بود گرامی دارند .این فیلم تنها
خواننده به موسییقی و عشیق خواننده به شیاشزادهی نابینای ع مانی .بازی اکار عادی لیلا حاتمی شهلا

رییاحی رقییه چهره آزاد امین تارخ و حمید جالی به جذابیت این فیلم افزود .وقتی که دلشییدگان
س اخته شد موسیقی سنتی تا حدودی آزاد شده بود اما نشان دادن سازشای موسیقایی در تلویزیون شنوز
ممنوع بود (و شنوز شم ممنوع اسیت) .ساخت فیلمی درباره گذشتهی موسیقی نشان دادن و ار نهادن
سییازشای ایرانی و تدوین صییدای ژر طنین شییجریان بر روی فیلم یادآور سییرو باژگونهی شویت ایرانی
است .به شیوهای استادانه طرح لااس شاشزاده ع مانی (لیلا حاتمی) و کلاه موسیقیدانان نیز با نقششایی
از سرو باژگون/بته جقه مزین شده بود.
در نظیاد انقلیابی کیه سیییینمیا را نیز مترول کرده بود کیارگردانان آموختند که باید زاویهی دید
دوربینشان را تغییر دشند .درونه شدن ژرفتر کردن دید به مسائل بهظاشر کماشمیت و کشف و شهود
زندگی در سیهگانهی کوکر کیارسیتمی و فیلمشای ابوالاضل جلیلی مرضیه مشکینی سمیرا مخملااف
و بسیییاری دی ر از کارگردانان مطرح م الزدنی اسییت .وقتی که ن اه واقیگرایانه به روابط بزرگترشا
غیر ممکن شید کارگردانان آن قدر فیلمشای خوب دربارهی کودکان سییاختند که امروزه ما میتوانیم

1.حسین علیزاده« دلشدگان به روایت حسین علیزاده :علی حاتمی ساز را با سینما به مردد نشان داد »
دلشدگان-به-روایت-حسین-علیزاده-علی-حاتمی-ساز-را-باhttp://tarikhirani.ir/fa/news/3901/-
سینما-به-مردد-نشان-داد
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فیلم ایرانی دربارهی تاریخ موسییقی ایران اسیت .داسیتان عاشقانهی فیلم دولایه داشت :عشق نوازنده و
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از ژانر کودک در سینمای ایران ناد باریم .نمایش فضاشای شهری در فیلمشایی م ل دلهره (خاچیکیان
 )1۳41دایره مینیا (داریوش مهرجویی  )1۳۳۱و بیتیا (شویر داریوش  )1۳۳1ن ییاشی انتقییادی و
موشیییکافانه به طاقهی شیییهرنشیییین انداخت و به سیییینمای ما اعتاار بخشیییید .اما شن امی که اجازهی
فیلمارداری واقیگرایانه در فضاشای شهری و طاقهی شهرنشین دشوار شد کارگردانان ایرانی به ساخت
فیلمشایی در ژانر فیلم جاده ژانر فیلم روسیتایی و ژانر فیلم بومی ترغیب شدند .نمونهشای درخشانی از
این ژانرشا بهترتیب باد ما را خواهد برد (عااس کیارسیییتمی  )1۳۱۲روسییری آبی (رخشیییان
بنیاعتماد  )1۳۱1و در مسیییر تند باد (مسییعود جعاری جوزانی  )1۳۵۱شسییتند .زنان کارگردانی
چون تهمینه میلانی ژانر ملودراد را برگزیدند تا با مطرح کردن مسایل مربوط به روابط زن و مرد بتوانند
با ظرافت زیر سییاخت مردسییالارانهی جامعه و قوانین ضیید زن و ضیید کودک را به تصییویر بکشییند .در
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تریلوژی فرشییته نیکی کریمی برای شییخصیییت فرشییته انتخاب شیید تا با نمایش یم زن با چهرهای
دوسییتداشییتنی و معصییود در سییه داسییتان متااوت شییرح ظلم جامعه بر زنان بهتر حکایت شییود .ن اه
شییاعرانه دلسووونه

و در عین حال انتقادی فیلمسییازان ایرانی در فیلمشای جدیدتر از جمله جدایی

نادر از سیییمین (اصییغر فرشادی  )1۳۲۱برف روی کاجها (ژیمان معادی  )1۳۱۱فروشیینده
(اصیییغر فرشیادی  )1۳۱4و بنفشییه آفریقایی (مونا زندی حقیقی  )1۳۱۵شم چنان ادامه ژیدا کرد.
زیااشیناسیی سیرو واژگون که خم میشیود اما نمیشکند که کوتاهتر مینماید اما نمیمیرد شمسو و
شمراه زبان اسییتعاری و شییعرگونهی فیلمشای شنری ایران سییام خاصییی را در سییینمای ایران بنا نهاده
اسیت .بیش از یم قرن بر سیینمای ما رفته اسیت؛ اما شنوز به نسات ادبیات فارسی که سابقهای بیش از
شزار و ژانصید سیاله دارد شنر جوانی است .در شمین یم قرن شم سینمای ایران تغییرات زیادی کرده
است .از شکل خصوصی به رسانهای عمومی بدل شده در طول سالشا با سانسور و کنترل دستوژنجه
نرد کرده و حالا در عصر دیجیتال بیش از شر زمان دی ری برای شم ان قابل دسترس شده است .شاید
در سیالشا ی آینده زیااشناسی سرو باژگون زیاد مورد استقاال فیلمسازان قرار ن یرد .شاید سینمای غیر
مرکزی و دیجیتال جای سیینمای مرکزی و جشیینواره  -مرور یا گیشیه  -مرور را ب یرد .در سییالشای

گذشیته ما شیاشد نزدیمتر شیدن صیدای سیینماگر داخلی و سیینماگر دیاسپورا بودهایم .تهران من،
حراج (گراناز موسوی  )1۳۱۱نمونهای از کار کارگردان ساکن استرالیاست که در تهران فیلمبرداری
شده است و به شکل دیجیتال در دسترس بینندهی ایرانی داخل کشور قرار گرفته است.
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در قرن بعد سینمای ایران چه راهشایی را خواشد ژیمود؟ آینده ژاسخ این سؤالشا مشخ

خواشد

کرد .آینده شر چه برای سینما رقم بزند بر ژایهی ساختهشا ی دیروز و امروز سینمای ایران است که باید
بهتر شناخته و مطالعه شوند.

| نقد اقتصاد سیاسی |

