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 نویسنده یدرباره

 وی. تاس تورنتو شهر در یورک دانش اه در سینما و ادبیات مدرس و خاطره شییاانی ژووششی ر 

 یبارهرکتابی د یهنویسند او .اسیت آلارتا دانشی اه و تهران دانشی اه شییراز  دانشی اه یآموختهدانش

 . شد منتشر شمالی آمریکای و بریتانیا در ۱۱11 اوت سینمای ژس از انقلاب است که در

 دکتر یسردبیر به) تورنتو دانش اه شناسی ایران یفصلنامه نامگ  ایران با  ۱۱1۲ سال در شییاانی

 ااسع یدرباره اینامه ویوهویراسیییتار  (سیییردبیر طور مشیییترک با)به و کرد شمکاری( طرقی توکلی

 . دبو   کیارستمی

. است هتنوش تصویری شنرشای و شعر با ایران سیینمای ارتااط یزمینه در متعددی مقالاتشییاانی 

 به انزبفارسی نشریات و شاروزنامه در خاطره از شاییشیعر. دارد فعالیت نیز خلاق ادبیات یزمینه در او

 وی از او در دسیت چاپ است.« کافه ژرنده آبی»و « شتل ایران»و رمانِ دشمچنین . اسیت رسییده چاپ

 ی بازنمایی جنسیت در ادبیات فارسی و سینمای ایران را در دست دارد.اکنون ن ارش کتابی دربارهشم

 

 سیاسی اقتصاد نقد

 

طولانی و ژر فراز و نشیب دارد. در طول صد سالِ گذشته  سینمای ایران ای هسیینما در ایران سیابق

ز ا ین نماد فرشن ی و نمایشییی یم ملت تادیل شییده اسییت.ترین و مردمیتراز شنری ناشییناخته به مهم

است  وشنرینماشای دنیاست. ین سترتولید  ژخش و نمایش فیلم  سیینمای ایران یکی از قدیمی یجناه

شنری و فرشن ی اسییت و مخاطب عاد دارد بر جامعه و فرشنگ  ی گروشیرسییانهکه چون سییینما یم 

اعی  ی فرشن ی  اجتمشا  تولیدات سییینمایی شر ملت برخاسییته از ارزشدی ر گذارد. از طرفمی تأثیر

  شم یراخی هتاریخ صدو بیست سالمذشای  اقتصیادی و سیاسی آن ملت است. سینمای شر دوره از این 

 ست. شادارد و شم واکنشی به آن ارزش شانشان از آن ارزش

سیینمای ایران یم صنعت مهم ملی است که شم مخاطب  خورشییدیقرن ژانزدشم  یدر آسیتانه

کار و تلاش اشل سیینما  شنر تصاویر متررک ایرانی را به  شاالمللی. سیالبینداخلی دارد و شم مخاطب 

یی شایلمف ی شنری ایرانی معمولاًشابران یز تادیل کرده اسییت. با این که فیلمترسیییننری برجسییته و ش

ی برتر شالمفی یجهانی شانه به شانه یشوند  در عرصهمی ی بسییار ژایین سیاختهشاشسیتند که با بودجه

ی را شر سال یم فیلم ایرانشود که می مهمی در دنیا یافت یتر جشنوارهآیند. کممی دنیا به نمایش در
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ینمای شود که یم فصل را به سمی سینمای جهان منتشر یتر کتاب مهمی دربارهبه نمایش ن ذارد. کم

 ایران اختصاص ندشد. 

دشد که علت تشییخ  می سییینمای ایران نشییان یمن درباره یی چند سییالهشامطالعه و ژووشش

دو  یفرد آن است. این زیااشناسی ویوه  در سایه زیااشناسی منرصر به سیینمای ایران  سیام خاص و

و فرشن ی  ی غنی ادبیشاانقلاب مهم   تغییر و ترولات سیاسی  اجتماعی و فرشن ی  و با تکیه به ریشه

شود. یم ین سینمای غیرغربی شناختهترعنوان مهمبهزمین شکل گرفته است. امروزه سینمای ایران ایران

ی فرشن ی سینمای ایران در شای زیااشیناختی و ارزششاکردن ریشیه جسیتار ژیش رو درصیدد روشین

اوی کرد. را واک شاتوان تماد این ریشهنمی در یم جستار کوتاهالاته  بیش از صید سیال گذشته است. 

 کند:می اختصار سه شدف مشخ  را دناالبهژیش رو ی هبه شمین دلیل نوشت

ه در دشد کمی ژردازد و نشانمی سینمای مردمی در ایران ی شنرشاکاوِ ریشهنوشتار به کندو . این1

خواشی و نوعی در تداود و در ژاسخ به خیزش مشروطهبهقرن بیسیتم  ژیدایش سیینمای مردمی  یطلیعه

 ایران بوده است.ی هتجدد در جامع

 در ایران مؤلفجوی چ ون ی ژیدایش سیییینمای ومهم دی ر در این ژووشش جسیییت ی. نکته۱

 آن جست. امروزه آنان مؤلفختی سینمای ایران را باید در سینمای شینازیااییشنری و  یاسیت. ریشیه

تمی ی کارگردانانی چون عااس کیارسشافیلم ایرانی را با مؤلفکه به سینمای ایران علاقه دارند سینمای 

دشد که یم این نوشته نشان دارد. رتقدیمیای هسابق مؤلفشناسند. اما سینمای می و رخشان بنی اعتماد

ی ساموئل خاچکیان برای آشتی دادن فرد/تکنیم و روایت فیلم در نهایت باعث شکل گرفتن شاتلاش

ری در ایران گاه تنها شنری  گاه شن مؤلفشد و به تولیدات ملی اعتاار بخشید. سینمای  مؤلفسیینمای 

 و تجاری  و گاه سیاسی و یا غیر سیاسی شده است. 

و شرایط فرشن ی  اجتماعی  1۳۳۱دشم که چ ونه انقلاب می . در قسمت ژایانی این جستار نشان۳

اشناسی سرو زیا»گذشته است.  تأثیردود قرن در زیااشیناسیی/بوطیقای سینمای ایران  یو سییاسیی نیمه

 ژاسخ سینمای ایران است به افت و خیزشای تولید و نمایش زیر سانسور و سرکوب.« باژگون
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 ی هنر سینمای مردمیهاریشه
میلادی سینما در ایران زاده شد. دو گروه ایرانیِ مستقل  1۱۱۱  برابر با خورشیدی 1۱۱۱در سیال  

داخیل ایران و خار  از ایران(  دسیییت به تولید و نمایش فیلم زدند. جغرافییایی)ی هاز شم  در دو نقطی

طلب بودند و سییعی در خصییوصییی انرصییارگروه اول  اشداف و مقاصیید این دو گروه یکسییان ناود.

داشیتن سیینما داشیتند. گروه دود بیشیتر با در نظر داشیتن مناعت عامه در کنار نای مادی خودشان  ن ه

 ینمایش سیینما را تروی  دادند. فار  از نیت شر گروه  کار شر دو در ژیشیرفت سیینمای ایران و جامعه

 ت. داشته اس تأثیرمدت درازمدت و مدنی در کوتاه

 

 تولید و انحصار سینما
ی حرد تاریح خصوص یخواستند سینما وسیلهمی گروه اول مظارالدین شیاه و درباریان بودند که

ژا سار کرد. به ارو« اصلاح مزا »سلطنتی باشد. در سال آغازینِ قرن بیستم میلادی  مظارالدین شاه برای 

شود  دولت ایران  می که در واقی تاریخ شیااشی آن دوره مرسوب  خاطرات حاج سیاحبه اسیتناد 

شیچ »بیست و چهار کرور تومان از دولت روس واد گرفت  با شرایطی که  بودجه این سار مین أتبرای 

لوحان سییادهحا  سیییاح   ی(. به گاته ۳۱۳ص   )حا  سیییاح« نمی ژذیرفت{{آن را ای هاحمق و دیوان

در ایران روا  خواشد گرفت؛ « آبادی و عدل و قانون و علم»ا سار شاه به اروژا  اند که بکردهمی تصور

از  شا... رسیده  بعضی اسااب ووو شاو تماشاخانه شامصرف بازی رخانههشا در فرن سیتان بلکن آن ژول»

 (. ۳۱۵قایل عروسم و غیره آورده شد }...{ )شمان منای  ص 

رسد که حتی افراد نزدیم به قدرت شمچون حا  سیاح اطلاع درستی از ورود سینما به می به نظر

ا را اند و اسااب تماشنداشتهاند یا از آن اطلاعی نشمردهاند. یا ورود سیینماتوگراف را مهم نداشیتهایران 

ژس از  دشد که ژادشاهمی نشان سفرنامه مبارکه مظفرالدین شاهاند. اما دانسیته« عروسیم و غیره»

را ابتیاع  شاآن دست اه یشمه»باشی دربار دستور داده که ساتماشای تصاویر متررک در فرنگ  به عک

قل قول )ن« نماید ... به تهران بیاورند که انشاءالله شمانجا درست کرده به نوکرشای خودمان نشان بدشیم

ش ل قال از این تاریخ به کوشدسیت اه سیینماتوگراف و لانترن ماژیم ژن  سا (.۱1ص   از جمال امید

م واد ی برادران لومیر در فرانسیه درسیت شده بود. به شر صورت  ماحصل سار فرنگِ مظارالدین شاه

« نمو فتوگرافسی»کمرشیکن از روسییه و ابتیاع دسیت اه سینماتوگراف است که ژادشاه آن را به اشتااه 

دشییاه و صییدراعظم  در ایران گرسیین ی و (. در شمین ضییمن  و در غیاب ژا۱1نامیده. )شمان منای  ص 
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 حکومتاعلاد ی اعتراضیییی مردمی که منجر به سیییرکوب مردد و شاجناش قرطی نان اسیییت و متعاقااً

  شود.می تهراندر نظامی 

شجری شیمسی  اولین تولیدات سینمایی خاورمیانه را میرزا ابراشیم خان  1۱۱۱در مرداد ماه سیال 

فرنگ بود. ی هباشی خود ترصیلکردمظارالدین شاه تهیه کرد. عکاسباشی دربار باشی  عکاسعکاس

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 

ادشاه ایرانی شم خود ژی هدر نخستین اکتوالیت« شنرژیشیه»در جشین گل. اولین  حضیور مظارالدین شیاه

لشیکر این فیلم کوتاه  درباریان شمراه شاه در سار فرنگ بودند و تعدادی از زنان و مردان سییاشیبود. 

 ایران تولید باشی دری بعدی میرزا ابراشیم خان عکاسشابلویکیِ حاضیر در جشین گل. بیشیتر اکتوالیته

ان کند و با شممی در فیلم کوتاه دی ری  باز شم شییاهِ بیمار نقش اول را در مارش تهران بازی اند.شییده

که عمر  کردهمی بینیژیشای  در حال رژه  به دوربین خیره شیده است. ان ار حرفهن اه مشیتاق و غیر 

بعدی   یشااکتوالیته .خواشد بود ترقاجار طولانی یاین فیلم کوتاه از عمر خودش و سییلطنت سییلسییله

یی از قایل تعزیه در تهران و زنان حرد در حال شایی بودند از شیییاه و زنان حرد و درباریان. فیلمشیافیلم

ژیاده شییدن از ماشییین دودی برای زیارت شییاه عادالعظیم از این دوره به جا مانده اسییت. در اک ر این 

رداری و عکاسی. به است و کمتر بر روی شنر فیلمی کوتاه بیشتر توجه بر روی موضوع فیلم بودشافیلم

با  شاین فیلمبندی اقابی کوتاه برادران لومیر  کمپوزیسییییون و شابا فیلم شااین اکتوالیتهی هدر مقایسییی

ای خاندان درباریان بودند و فقط بر شاان اصلی این اکتوالیتهآفریننقش دقت زیادی انجاد ن رفته اسیت.

 شدند. می سلطنتی و وزرا نمایش داده

یی که میرزا ابراشیم خان روی دوربین ثات کرد ژس از نود سال از اناار بیرون آمد. باز چند شافیلم

که به دست ژرفسور شهریار عدل در کاخ گلستان کشف شده بود  -- شاسیالی طول کشید که این فیلم

این  1۳۱1برسید. سیرانجاد مرکز سیینماتوگرافی فرانسه در سال  شابه دسیت فرانسیوی1۳۲۲در سیال  –

ود و قاجار ژس از ن یی اولیهشارا مرمت کرد و به ایران بازگرداند. درست است که نمایش فیلم شافیلم

آشنا  1۱۱۱چند سیال برای مردد میسیر شید  اما ایرانیان با سیینماتوگراف و تماشای فیلم در شمان سال 

شدند. تولید فیلم ایرانی نیز چند سال بعد در مریط خار  از دربار انجاد ژذیرفت. بنابراین انرصار سینما 

فایده بود. مردد ایران طعم سینما رفتن را خیلی زود چشیدند و به صورت جمعی بیتوسیط نهاد قدرت 

ر یم دوربین دی  یاز دریچهآن را ژسییندیدند. در شییرح زیر  برداشییت اول سییینما از دیدگاه دی ر و 

 است با دو روایت متااوت.ای هآغاز سینما در ایران قصی هشود. قصمی حکایت
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 نمایش و پخش عمومی سینما
تولد سییینما در ایران گاته شیید  کمابیش شمان داسییتانی اسییت که در  یآن چه که در بالا درباره

آغاز سیینمای ایران گاته شده است. اما این داستان ناق  است. سینما تنها تولید  یبیشیتر منابی  درباره

فیلم نیسیت. شم تولید اسیت و شم نمایش و ژخش فیلم برای عمود. واقعیت امر این اسیت که سینما در 

دوقلو بیه دنیا آورد. یم قل خوش بر و روتر بود؛ تهرانی بود  وابسیییته به نهاد  11۱۱۱ایران در سیییال 

رو بیشییتر مورد توجه مورخان و منتقدان قرار گرفت. قل دی ر ازینرت بود و قُلِ تولید سییینما بود . قد

ریخ سینما ی تاشاناشیناس و شهرستانی بود  و بدتر آن که فقط قل نمایش عمومی سینما بود . در کتاب

 به چهاردیواری یم شد؛ اگرنمی زیاد مورد توجه واقی نشید. اما واقعیت این اسیت که سینما اگر دیده

ارتااط آن با بیننده اسییت در ماهود  شیید اسییمش سییینما ناود. تعریف عمومی سییینما می کاخ مردود

 جمعی است.  یای  یم رسانهرسانهخاص. سینما در رده بندیِ علود ی هعاد  نه بینند یبیننده

ین بوده است. اولاین شنر اسیت به شمین شییکل  یتولد سیینما در فرانسیه که کشیور ژدیدآورنده

نمایش برادران لومیر برای نخا ان اروژا ازجمله دانشمندان بوده و ژس از آن نمایش سینما عمومی شده 

اند تا از نمایش تصییاویر متررک لذت بارند. کردهمی اند. مالغی ژرداختخریدهت میبلیاسییت. مردد 

نی شمان جایی که مردد برای دیدن اولین مرل نمایش در ژاریس نیز زیرزمین یم کافه بوده اسییت  یع

ان لومیر در سیییراسیییر دنیا )ازجمله در کشیییورشای راند. سیییینماشایی که برادشیییدهمی و گات و جمی

ی عمومی بوده است. نمایش در فرانسه و امریکا و جاشای شاخاورمیانه( افتتاح کرده بودند نیز نمایش اه

د اقتصیادی نمایش باید عمومی باشیید. نخستین دی ر دنیا برای سیود اقتصیادی بوده اسیت  و برای سیو

س نمایش آیند. ژمی لومیرشا بیرونی هدشد که از کارخانمی فرانسوی  زنان کارگر را نشانی هاکتوالیت

ی بعد شم مردمان عادی شاو سیییال شابرای مردد و از مردد بوده اسیییت. تولیدات کارمندان لومیر در ماه

جا در مورد سینمای ایران و فرانسه اینکه ای هداده. مقایسمی نمایشی مختلف را شاکشورشا و سرزمین

گرفته شود.  تنار از خودِ شرقی اشتااه اورینتالیسیتی نیسیت و نااید با انتقاد و احیاناًی هانجاد دادد مقایسی

ده اش بومومیعمنظور من این بود که ب ویم حیات و بقا و مراوبیت سیینما در کل دنیا بسته به نمایش 

اسییت. برای شمین شم دسییت اه کینتوگرافِ آزمایشیی اه ادیسییون که تصییاویر متررک را از درون یم 

                                                      

تاسییس شیده اما در روایت مسیعود مهرابی سیینما سولی تاریز در سال  1۱۱۱در روایت جمال امید سیینما سیولی در سیال 1 

 شده است. ژایه گذاری 1۱۱۲
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راوبیت ن رفت و ملقب داد سینما می دسیت اه شیهر فرنگ( نشیانی هبه شییو کوچم )تقریااًی هحار

تماشای  یهسینماتوگراف را ژیدا نکرد. کینتوگراف ماشینی بود برای تماشای انارادی فیلم  که به انداز

جمعی دلپذیر ناود. این گونه بود که کینتوگراف به تاریخ ژیوسیت و سینماتوگراف توسعه یافت. حال 

کنم که ید کأتمستقیم با نمایش عمومی دارد شایسته است ای هکه ثابت شید شنر و صینعت سیینما رابط

لم رست است که تولید فیسیینما در ایران نیز با نمایش عمومی برای مردد در تاریز آغاز شیده اسیت. د

با نمایش برای مردد آغاز شییده اسییت. « سییینما»ایرانی ابتدا برای شییاه و در دربار آغاز شییده اسییت  اما 

 سینمای مردمی بود که ایرانیان را با تجدد آشناتر کرد.

ی است. ترمیو مرد ترنسات بسیاری از شنرشای دی ر شنر فراگیربهتوان گات که سینما می اصولاً

سیازی  نقاشی  معماری و حتی شاشکارشای شعر دنیا برای مجسیمهیدن و لذت بردن از شیاشکارشای د

 ی جغرافیایی خاصییی مردودشاژذیر نیسییت. دیدن شنرشای تجسییمی دی ر به مکانامکانمردد  یعامه

شییوند و از می شییخصییی ن هداری یشییود. در یم شییهر آسیییایی یا اروژایی  فلان موزه یا مجموعهمی

خوانند. خواندن اشییعار شکسپیر نمی دسیترس عمود خار  شسیتند. شیعر فاخر کلاسییم را شم شم ان

رای شییعر کلاسیییم فارسییی نیز ب تری عمیقشازبان امروزی کار سییختی اسییت. فهم لایهان لیسیییبرای 

و  یسییواد و باسییواد  ژیر و جوان  تهرانزبانان با سییواد متوسییط آسییان نیسییت. اما بیفارسیییبسیییاری از 

نما  زبان تصییویر علاوه زبان سیییبهتوانند فیلم سییینمایی باینند و از دیدن فیلم لذت بارند. می شییهرسییتانی

شییود و یم راحتی تک یربهاسییت. فیلم  ترفهمقابلاسییت و تصییویر در شر زمان و شر مکان برای مردمان 

ا حتی تون تاریخی  مجسمه  یجایی یم سجابهاز  ترجایی فیلم از یم مکان به مکان دی ر آسیانجابه

 یم تابلوی نقاشی است. 

تدری  تادیل شد به یم شنر مردمی و در به خورشییدیسیینما در ایران  از ابتدای قرن چهاردشم 

ین و ژرطرفدارترین نوع شنر ملی شییید. فیلم دیدن برای ترمردمی 1۳۳۱و  1۳4۱ شیایی دشیهشیاسیییال

ا باز در کل  فیلم از رمان ژرطرفدارتر است چون شمه کس چیزی شیایه رمان خواندن اسیت ام شاایرانی

توانند دو سیاعت از می را ندارد اما شمهای هصیار ۱۱۱خواندن یم رمان متوسیط  یسیواد و حوصیله

مرور امروز  دیدن تصیییویر متررک و  -شیییب را به دیدن فیلم اختصیییاص دشند. برای دنیای تصیییویر

ر سیاسی که در دنیای امروز از نظ شاشایندتر است. برای ایرانیو خو ترکنندهسرگردگویی با سینما قصه

شر چند  --ای هی ملی و خارجی  باز شیییدن دریچشااند  دیدن فیلمشیییده به انزوا کشیییاندهو اجتماعی 

 شان است.شا و تخیلات و )شاید( دنیای خار  از دسترسرؤیابه  --و مردود کوچم
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نمایش عمومی آن و تولد قل تاریزی سینما شروع شد. در تولد سینما به عنوان یم شنر مردمی با 

مده یا خیلی آ شاکتب تاریخ سیینما  این قسیمت از تولد سینما با ابهاد توصیف شده است. یا در ژاورقی

اما به نظر من این وجه سینما )وجه عمومی شنر شاتم( بسیار مهم است.  سیطری به آن اشاره شده است.

 بینید:می این موضوع را در متن زیر درباره ترقیق من ینتیجه

ی ایران-دی ری از این سرزمین در شهر تاریز  به شمت شهروند ارمنیی هدر گوش 1۱۱۱در سیال 

به ناد آلم ساگینیان  سینما برای عمود مردد به نمایش درآمد. سینما سولیِ )سولیِ به زبان فرانسه یعنی 

ز ی ضد و نقیضی از افتتاح سینما در تاریشامختلف روایت نار بنا شد. در منابی 1۱۱خورشید( با ظرفیت 

سییونرشای کاتولیم فرانسه را ییشیان مشاکوتاه شسیتند. بعضیی شااین روایتی هشیود. شممی مشیاشده

این منابی  یهدر شم دانند و بعضی دی ر آلم ساگینیان را. تقریااًمی در نمایش فیلم مؤثرعنوان عامل به

سییونرشا و مدت زمان شمکاریشیان با سینما سولی مررز نیست. یاسیت اما نقش م نقش سیاگینیان مررز

دانیم این که می چهآناند. کردهمی فیلم کمم یسیونرشا تنها برای مدتی به ساگینیان در تهیهیشیاید م

در عد سینما سولی تا شانزده سال بسیس أتارمنی بوده از شمان ابتدای -آقای سیاگینیان که فردی ایرانی

طیلی ی جدید ناچار به تعشاداده اسیت اما سپس به خاطر عدد دسترسی به فیلممی آن مکان فیلم نمایش

ی فرانسوی شااند به احتمال زیاد اکتوالیتهشدهیی که در تاریز نمایش داده شاشیود. اولین فیلممی سیینما

ت که مردد ایران اسییت. جالب اسییبه این ترتیب بیش از سییایر  شاسییینما رفتن تاریزی یاند. تجربهبوده

ی نقش به راستبهتئاتر مدرن  صینعت چاپ و حتی انقلاب مشروطه شم از تاریز شروع شده است. تاریز 

 سزایی در تجدد ایران و ایرانیان داشته است. 

که چندبار به اقصا نقاط عالم از ژاژن گرفته تا اروژا سار کرده -- باشیخان صیرافابراشیممیرزا 

 1۱۲۳قمری برابر با آبان ماه  1۳۱۱ در تهران اولین سییینمای کوچکش را در ماه رمضییان سییال --بود 

 یطلب بود و دربار با او رابطهباشییی مشییروطهافتتاح کرد. عمر این سییینما تنها یم ماه بود. صییراف

الله نوری که ضید مشروطه بود سینما را تکایر کرد و کار خوشیی نداشیت. از طرف دی ر شییخ فضیل

اعید شد. این باشی به کربلا تسیینمای خیابان چرا  گاز )امیرکایر( به تعطیلی کشیید. ژس از آن صراف

 1۱۱سییینما برای تعداد مردودی از مردان متمول ژایتخت درسییت شییده بود و قابل قیاس با سییینمای 

ال در مشهد س م لاًی بعد سیینما آراد آراد در شیهرشای دی ر شم باز شید) شاتاریز ناود. در سیال یناره

 شاژا به سینما گذاشتند. تا سال 1۳۱۱زنان نیز در سال  (. نهایتا1۳۱1ً  رشت سال 1۱۱۱  شیراز سال 1۱۱۱

مایش ین نوع نترین و جذابترین  قابل دسیییترستربعد که تلویزیون به ایران وارد شییید  سیییینما ارزان

طلای ایران بزداید و نه انرصار یتم را از نقشهعمومی بود. نه فتوای علما برعلیه سیینما توانسیت شنر شا
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بینند و شر می تا امروز تولیدات سینمایی دنیا را 1۱۱۱سیلطنتی. مردد ایران از سیال  یجمعی از خانواده

 شوند. می ی مختلف تاکر و زندگی از طریق سینما آشناشاچه بیشتر با زبان سینما و روش

سیییزایی در مردمی کردن بهنقش   اجران به ایران و از ایرانی قومی و مذشای  زنان  و مهشااقلیت

اند. برث درباره شر کداد ازین سییه گروه نیاز به نوشتن کردهسیینما و اعتلای شنر سیینما در ایران بازی 

ا ر شای شر کداد ازین گروهشایی از تلاششاییم کتاب جداگانه دارد. در برث زیر به اختصیییار نمونه

 دشم.می ارائه

 

 پسامشروطیت نمای چند ملیتی و چند فرهنگی ایران در دورانسی
روشیییناکری ایران مریطی بیناملیتی و بینا فرشن ی ژیدا کرد. این  یدر دوران مشیییروطیت جامعه

اقاز   اشالی قشااز ارمنیای هملاحظقابلفرشن ی بود: از طرفی تعداد  -اتااق مرشون دو جریان اجتماعی 

بییه تاریز و تهران و شیییهرشییای دی ر ایران مهییاجرت کردنیید؛ و از طرف دی ر ایرانیییان  شییاو روس

ئاتر و ی دی ر در ادبیات و تشافرنگ به ایران بازگشییتند و سییاختار و مرتوای فرشنگی هکردترصیییل

ود  باشییی بانی آن بنخسییتین سییینمای تهران که صییراف یسییینمای ایران منعکس شیید. ژس از تجربه

کرد ایرانی( اردشیییر خان  ایرانی  مهدی خان )احتمالاً-دی ری را ژرژ اسییماعیلوف قاقازیسییینماشای 

رمنی ا در مشهد نیز اوگانفِ کردند.سیس أتایرانی  -ان لیسیی -ایرانی و مهدی ایوانفِ روسیی-ارمنی 

ایران به  ریی که در این زمان و ژس از آن دشای متااوت در انتخاب فیلمشافرشنگ تأثیربانی سینما بود. 

دند  در دامی ی غربی نشانشاتوجه است. برخلاف سینماشای غرب که تنها فیلمقابلآمده می نمایش در

وسی  ارمنی و ی آمریکایی  رشای ساخت ژاته فرانسه را در کنار فیلمشاتوانستند فیلممی ایران بینندگان

چندزبانه ید ؤم 1۳۱۱ یی دشهشاژوستر فیلم ی ایرانی  ترکی  مصیری و شندی تماشا کنند.شابعدتر فیلم

 بودن و چند فرشن ی بودن بافت سینمای ایران است.
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 . ژوستر1۳۱۱ یی صامت دشهشادو اعلان برای فیلم

 سمت راست به ژن  زبان و ژوستر سمت چپ به سه زبان فیلم را تالیغ کرده است

 (1۳۲۲-)مسعود مهرابیصد سال اعلان و پوستر فیلم در ایران شر دو اعلان از کتاب 
 

ی ایرانی در خار  شااولین فیلم آفریننقشکارگردان و   شاارمنی زنان و مردان مهاجر مخصوصاً

 1۳۱۱ در سیییالآبی و رابی از حرد قیاجار بودند. اوانس اگانیانس اولین فیلم بلند ایرانی را با عنوان 

ی با دو زن ارمن  نمایس       اکتور آقایحاج  با ناد فیلم بلند و صیییامت اگانیانس تولیید کرد. در دومین

ی زما اگانیانس)درنقش دختر حاجی آقا به ناد ژروین( و آسییییا قسیییطانیان )در نقش ژری( اولین شاناد

 ی ایرانی بودند و در واقی ال وی زنان بازی ر ایرانی شیییدند. این فیلم از چند جهتشابازی ران زن فیلم

 حائز اشمیت است:

کشد. حاجی آقا نماد سنت است و می را در دوران رضاشاه به تصویر تجددفیلم جدال سنت و  -ا

نوان به ع شییود و حاجی آقا ژی به ارزش سییینمامی در ژایان ژیروز تجدددختر و دامادش نماد مدرنیته. 

 برد. می نماد مدرنیته

ایرانیان  ارحاصل ک کهفارسی و فرانسه تهیه شد  به سه زبان روسی  صیامت فیلمزیرنویس این . ۱

قومی و زبانی   گونی نوادیگونه وجودی هدشنیدنشیییانحاجی آقا آکتور سییینما  بود.و ارمنییان 

  سینمای ایران در آغاز کار است.

نقشی  (انآسیا قسطانیشیخصیت ژروین ). شید ی زنان عجینآفریننقش. سیینمای ایران از ابتدا با ۳

وار و بیرنگ ندارند. این افتخار تاریخی سییینمای سییایهی شا. دو زن این فیلم نقشدارد کلیدی در فیلم
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ی ایرانی شایلماک ر ف فیلماارسی  دربه ناد ای هشدن صنعت سینما و رشد ژدیدتجاریالاته با  ایران است.

 بدل شد.ای هرنگ و حاشینقش زنان به نقشی کم

 ی نیویورکهاچراغو تنها چهار سال ژس از ساخته شدن اولین فیلم ناطق دنیا ) 1۳11در سال 

سپنتا  عادالرسین دختر لر سازندگان در شند سیاخته شید. فارسییو موزیکال ( اولین فیلم ناطق 1۱۱۲

با  یلمفتاار و صیییاحب کمپانی امپریال فیلم( بودند. ژارسیییی)شندیِ و اردشییییر ایرانی )مهیاجر ایرانی( 

نواد امیسنقش اول زن این فیلم با بازی روح ان یز)صدیقه(  .بمائی ساخته شد ژارسیان شند در یسرمایه

نواد شمسر یکی از کارمندان کمپانی )آقای دماوندی( بود و ژس از این فیلم در سامیکلید خورد. خانم 

نواد اولین زن سامین یز ( نیز نقش آفرید. روح اشییرین و فرهادو  فردوسییدو فیلم دی ر سیپنتا )

ران بازگشت وقتی به اید. شنرژیش ی برای وی رن  و درد بسیار به ارمغان آورد. ایرانی بومسلمان بازی ر 

 1۳۱۵خانواده او را طرد کردند   سه بار ازدوا  کرد اما فرزندی نداشت و سرانجاد درگمنامی در سال 

 در خیابان ژاسداران تهران درگذشت.ای هدر خان

ی سییینمای شند سییاخته شیید. سییازفیلم یبا الهاد از شیییوه دختر لر ی رق  و موسیییقیشاصییرنه

ی فولکلور ایرانی اسیت. فیلم یم ملودراد عاشیقانه بود و شییاید به خاطر شاروایت فیلم یادآور داسیتان

جعفر ه ناد ب قدیمی ایرانی م ل داستان خسرو و شیرین  در میان مردد یی عاشقانهشاشااشتش به داستان

قانون در نجات گلنار از دست راشزنان  فرارشان به شند از ترس مور أممشهور شد. نقش م ات  و گلنار

شیییان به ایران با شیییروع حکومت ژهلوی یم ژیاد تالیغاتی به نای دولت وقت شمان گروه و بازگشیییت

در جهت به کارگیری فنون سینما شر دو  یسازی رضاشاه و توسعهمدرن یبرنامه شاداشت. در این سال

 غربی برای گسترش فرشنگ و تجدد در جامعه بود.

ی در شیییکل گیری سیییینمای ایران مؤثراز شمیان ابتیدا زنیان  حیداقیل در جلوی دوربین  نقش 

ایرانی  آسیییا قسییطانیان و زما اوگانیانس و )برای -با حضییور دو زن ارمنیتابوی بازی زنان اند. داشییته

ای هنقر یتئاتر به ژرده یصرنهو ژای زنان از شد شکسته  ان یز سیامی نوادروحاک ریت زنان مسیلمان( 

ان در ایران شاجتماعیبه این ترتیب ظهور سیینما در تصیویر بخشییدن به زنان و حضور  .شیدسیینما باز 

کمم کرد. اگر تاریخ ترول حقوق زنان را در کشیورشای خاورمیانه که سینما را خیلی زود ژذیرفتند 

اجتماعی  -ی فرشن  یکشورشایی م ل افغانستان و عربستان سعودی  که سینما شنوز شم بخشی از بدنهبا 

 برید. می شان نشده مقایسه کنید بهتر به این ژی نکتهمدنیو 

ایران آمادگی بیشیتری برای حضور زنان در  یاین سیطور ب وید که لابد جامعه یشیاید خواننده

ماعی داشییته اسییت. این سییخن قابل برث اسییت. زنان بازی ر سییینما ی اجتشاسییینما و دی ر عرصییه
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شان ترمل کرده اند. داستان زنان بازی ری چون علاقهمورد  یی زیادی را برای انتخاب حرفهشامرارت

 فروزان و شیییهلیا رییاحی  کیه بیایید برای بازی در سیییینما روی ناد یا ناد خانوادگی خودشیییان نقاب

ی خیلی بعدتر وجود زنان تنها جلوی شاسییت. ازین گذشییته تا سییالشاتیگذاشییتند  گویای این سییخمی

زنیان کارگردان و   ژییدایش و نشیییو و نمیای اولییهی هینمیای ایران در دوردوربین ژیذیرفتنی بود. سییی

 این سییخن خار  اسییت. اما تنها  کری هیابی علل این قضیییه از حوصییلکننده نداشییته اسییت. ریشییهتهیه

ی کارگردانی و شازنان در حیطه  کشیییورشیای دی ر خیاورمیانه ازجمله مصیییر و لانانکنم کیه در می

نرمند اولین بانوی ش  عزیزه امیر  مصر. در اندشیراکت داشته نخسیتین تولیدشای سیینماییکنندگی تهیه

  1.ستفیلم در لانان بوده ا یکنندهتهیهاولین  فیلم مصر را نیز تهیه کرده و شرتا گارگور در لانان

را کارگردانی کرد و به این ترتیب اولین مرجان شیییهلیا ریاحی فیلم داسیییتانی  1۳۳۳در سیییال 

 أثیرترا کارگردانی کرد. خانه سیاه است فرو  فرخزاد مستند  1۳41کارگردان زن ایران شد. در سال

وشتار  به نانکار است. در قسمت دی ری ازین قابلی غیر تأثیر بعدی شافرو  بر سیینمای ایران در سیال

ی بعد روی صییندلی کارگردانی نشییسییتند  جلوی شاژردازد. زنان دی ری در سییالمی این مسییئله بیشییتر

رنه  کاری کردند و طراحی صییکننده شییدند  بدلتهیهنامه نوشییتند  ی کردند  فیلمآفریننقشدوربین 

ه از نوع ن اه مردانه و زنانکارگردانی و فیلمنامه نویسییی  ت یدار شییدند. در زمینهعهدهلااس و گریم را 

 قشرشای مختلف باعث رشد کیای سینما شده است.

ی قومی و مذشای در سییینمای نوظهور ایران بسیییار مهم بود. این شاو اقلیت ۱نقش مهاجران  زنان

لمللی ابینی شای ایرانی در صرنهشادو عامل به سیینمای ایران غنا بخشییدند و راه را برای حضیور فیلم

                                                      

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, 2nd edition. 
Macmillan Reference USA, December 2015. 

 اد. رجوع کنید به:تر در مطالعات مستقل دی ری بررسی کردهنقش زنان در سینمای ایران را به صورت ماصل۱ 

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. 
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ها )م ل تعزیه یا قوالی(  یا اگر قرار بود تن اگر سیییینما قرار بود تنها یم شنر مردانه بماند کردند .آماده 

 کرد. نمی ی سنتیِ غالب جامعه باشد  به این درجه رشدشانمایان ر ارزش

 ؤلفمدر ایران شد. سینمای  مؤلفتاار دی ر بانی سینمای یم ارمنی خورشیدی 1۳۳۱ یدر دشه

بعدتر شییاخ  اصییلی سییینمای ملی در داخل و خار  از کشییور شیید و بهترین تولیدشای  یشادر سییال

یی چون عااس کیارسیتمی  اصغر فرشادی و رخشان بنی اعتماد شامؤلفسیینمای ایران در واقی مرشون 

 در ایران داستانی دارد که حائز اشمیت است: مؤلفاست. اما چ ون ی تولد و رشد سینمای 

 

 در ایران مؤلفتولد سینمای 
سینما در ایران فراگیر شد. صنعت سینما در این دوران شکل گرفت و  1۳۳۱ یاول دشه یدر نیمه

ی تجاری و ژربیننده ساختند. تلویزیون  که بعدشا رقیب سرسخت سینما شای فیلمسازفیلماسیتودیوشای 

ن و یترسینما ارزان نشد.به ایرانیان معرفی شد و تا چند سال بعد از آن شم شم انی  1۳۳۵شید  در سیال

اندک با سینمای کشورشای دی ر آشنا شدند. اندکین شنر نمایشی آن دوره بود. ایرانیان تردر دسترس

 ی ایرانی  امریکایی  شندی  ایتالیایی  فرانسیییوی  مصیییری و روسیییی در سیییینماشا به نمایش درشافیلم

 1۳۳۱ یشییدند. اوایل دشهمی بده تادیلفیل( ز-آمدند و بسیییاری از مردد به سییینمادوسییتان )سییینهمی

در نهایت شکست دکتر مرمد مصدق و دموکراسی  سازی نات وملیمصادف بود با شور میهنی بر سر 

شعر نو  .یافتای میاو  تازهادبیات مدرن در ایران  1۳4۱و اوایل دشه  1۳۳۱ یدر اواخر دشه در ایران.

رسید. در می اخوان ثالث و فرو  فرخزاد داشیت به او نیمایی به شمت شیاعرانی چون احمد شیاملو و 

آثار بزرگانی چون صیییادق شدایت و مرمد علی نیز در ژی انتشیییار  ادبیات داسیییتانی مدرن ی هسییییطر

 . کردندنویسان ایرانی آثار خود را منتشر مینویسان و داستاننسل جدیدی از رمانجمالزاده 

ن اثر اولی بافرشنگ و ارمنی ژرورش یافته بود ای هنوادساموئل خاچکیان  که در خا 1۳۳۱در سال 

یراز دختری از شبا تولید فیلم دومش وی آورد. ای هنقر ی( را به روی ژردهبازگشت)  اشسینمایی

سام جدیدی را در سینمای ایران راه حوادث چهار( مشیهور شد و در شمان سال با ساخت 1۳۳۳)

یوودی لشا ی نوآرشاشناسیم. خاچیکیان با الهاد از فیلممی «هران نوآرت»به وجود آورد که ما امروز به ناد 

گیر نماشا  کنتراسیییت بالای نور و ایجاد ناسادییت سیییریی و  در این فیلم کیار بیا دوربین ژرحرکیت 

ی اریب را تجربه کرد تا حس تعلیق  شیجان و وحشت را به شاروشن  استااده از نور ژایین  و زاویهسایه

سلامی را یش فرشنگ غالب اشامسیری بود در فیلم یالقا کند. خاچیکیان که فرزند یم خانوادهبیننده 

کند. حس احتراد به ادیان و تعامل فرشن ی در سینمایش برجسته می نشینشمبا فرشنگ اقلیت مسییری 
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  در حالی که شییخصیییت ناصییر ملم مطیعی دارد از یم چهارراه حوادثبود. در سییکانس اول 

ی بعدی صدای ناقوس کلیسا و شارسد. در سکانسمی گذرد  صدای ا ان به گوشمی ه شیلو چهاررا

شنویم. خاچیکیان از اولین کارگردانانی بود که به تدوین فیلم توجه می گروه کر کلیسیای ارتدکس را

ن و ویی او شمین تدشافیلم یقوت شمه یاش  نقطهاولیهی شای فیلمشاکرد و در واقی بیا تماد کاسیییتی

 بود. ای هدکوژاژ حرف

( 1۳4۳)ضربت ( و 1۳41)دلهره (  1۳۳۱)طوفان در شیهر ما یی چون شاخاچیکیان در فیلم

که -- ی روایی شرقی شاسام جدید تهران نوآر را بهاود بخشید و در عین حال با بهره جستن از سنت

یش به شاچندگانه را در فیلمی تو در تو و شاقصییه --شییود می ی شزارویم شییب دیدهشام لا در قصییه

شییهر تهران  معماری قدیم و جدید  و نمایش درآورد. دوربین خاچیکیان با دقت فضییای شییهری کلان

طوفان لم ی نخستین فیشاآمیخت ی جنسیتی و فرشن ی در شهر را به معرض دید گذاشت. در سکانس

ر دشد. زنان و مردان دمی نمایشی مسییتند سییینما وریته تهران را شادوربین به سییام فیلمدر شییهر ما 

ژذیرایی از مشیتریان شستند. فضای شهری آراد است. اما ی هآماد شاو مغازه شاروند. کافهمی خیابان راه

نان. فار  ویوه برای زبهشود. فضایی ترسناک و تهدیدکننده   می ی فیلم  تهران شهر دی ریشادر نیمه

آور این کارگردان بزرگ به شزارتوی روان آدمی دلهرهی اش  فیلمشااز خاسیت اه اقتصیادی شیخصیت

کند تا اعماق تاریم  شن انسان را نشان دشد. در سام جدید تهران نوآر  خاچیکیان بر روی می سار

ر آن یی بسازد که دشاو سنت و تجدد دست گذاشت و توانست روایت نقاط قوت و ضعف شهرنشینی 

از عناصییر سییینمایی و او ه نمایش در آیند. درسییت اسییت که شر دو به فرشنگ غالب و فرشنگ حاشییی

او از  عمیق و دقیق ییش اسیییتایاده کرده بود  امیا مطالعهشیاآور امریکیایی در فیلمدلهرهتکنیکی ژانر 

ر دی ر در  کقابل یایرانی و شیییرقی بنا کرد. نکتهی سیییزیااشییینا ینوآر ایرانی بر ژایه  فرشنگ ایران

یش ژایان خوشییی دارند. ژایان خوش آن شاداسییتان بزرگ این اسییت که غالااًکارشای این کارگردان 

ی هتاز یشای اخیر است. آشنایی کامل کارگردان با تکنیمشاسینمای ایران در سالی هگمشدی هحلق

رقی سیی به فرشنگ فولکور شأمرور  ت-فرد ژانرخوشی شای امریکایی و اروژایی  سیاخت فیلمشافیلم

ی زمان شالمین فیتری خاچیکیان از ژرفروششاروایت  و تعامل فرشن ی باعث شد که فیلمو ایرانی در 

 خودش باشند. 

ی زیادی را به سییینمای ایران معرفی کرد  از جمله  شااش سییتارهکارگردانیدر مسیییر طولانی او 

ری. و رضا روی ژور شمشا ناصر ملم مطیعی  ویدا قهرمانی  فرانم میر قهاری  فردین  آرمان  جمشید
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خاچیکیان کارگردانان بزرگی چون مسیعود کیمیایی و خسرو شریتاش را نیز برای سینمای ایران تربیت 

 کرد.

 
 دلهره ی فیلمشااعلان

Scanned by Amin5530 - Cinema یعییییییمییییییومیییییی تیییییییمییییییالییییییکیییییی  

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?curid=1994650 
 

که آزادی سییییاسیییی در جامعه وجود نداشیییت   1۳۳۱مرداد  ۱۲ی بعد از کودتای شیادر سیییال

 ی صرفاًشاتوان شنوز حرفی تازه و انتقادی برای جامعه داشت: برخلاف فیلممی خاچیکیان ثابت کرد که

ا و فعال و ی خاچیکیان زنان ژویشامشییهور شییدند  فیلمفیلماارسییی کننده و فاقد تکنیم که به سییرگرد

یش شارا به چالش گرفت. نقد سیییاسییی در فیلمفیلماارسیی سییتیز زنشدفمند داشیت و فضییای مردانه و 

زده ناودند. سینمای ایران ایدئولوژییش شامدرن تهران مشهود بود. فیلم یجایی نداشیت اما نقد جامعه

ی همرور بود. بیشتر مردد به خاطر دیدن فردین یا ملم مطیعی یا ستار –یی سیتاره در این مقطی سیینما

رفتند. اما دقت و ظرافت و نوآوری در ژدید آوردن سییاکی تازه و بسیییار می به سییینما یمراوب دی ر

 کافی بود که بیننده را به سییینما بکشییاند. خاچیکیان ی کرد که تنها ناد اومؤلاجذاب در سییینما  او را 

ی  انتخاب نویسوارد سیناریونظیر سیینمای ایران بود که علاوه بر کارگردانی  در بسییاری مکماسیتعداد 

ود. به دار بیش را عهدهشاکنندگی فیلمتهیهی ویوه  و شاسازی  تدوین  مدیریت جلوهموسییقی  آشنگ

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?curid=1994650
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یلم ی که شم فیلم شنری ساخت و شم فمؤلاسینمای ایران بود.  مؤلفماهود کلاسیم  خاچیکیان اولین 

ز بخش بسیییاری دی ر که شرگان بعدی سییینمای ما بود و الهادمؤلاتجاری. خاچیکیان اسییتاد برخی از 

 زیردست او کار نکرده بودند. 

 

آغاز روند سینمای هنری و سینمای شاعرانه: از موج نو تا زیبا شناسی سرو 

  باژگون
 یسیاسی و اجتماعی دشه و جوّفیلماارسی موسیود به ی هکنندسیرگرددو و درجهی شاروا  فیلم

یی شاداشییت  و منجر به تولید فیلمنوعی واکنش شنری و اجتماعی وابهکارگردانان روشییناکر را  1۳4۱

در  که بیشترشان شااجتماعی و یا سییاسیی داشیتند. این مجموعه از فیلم یشید که از نظر مرتوا دغدغه

مرور بودند و به  – مؤلف سیییاخته شیییدند اک راً 1۳۳۱تا زمان انقلاب  1۳4۱ یی ژایانی دشهشاسیییال

شمان طور که نیما و شاعران نیمایی شعر نو را بنیاد نهادند کارگردانانی  ی مو  نو مشهور شدند.شافیلم

وجی نو م چون داریوش مهرجویی  ابراشیم گلسیتان  بهراد بیضایی   ناصر تقوایی و مسعود کیمیایی نیز

( 1۳4۱) اوگکالاد سینمای ایران دمیدند. برخی از ناقدان سینمای ایران )از جمله حمید دباشی( فیلم  در

ه دو دشد کمی دانند. اما ن اه موشیکافانه به تاریخ سینمای ایران نشانمی را آغاز مو  نو سیینمای ایران

خانه شویر داریوش و  یساخته( 1۳41)جلد مار دار مو  نو بودند: طلایه فیلم مسیتند و یا مسیتندگونه

معشوق لیدی چترلی بر اساس رمان  جلد ماربه کارگردانی فرو  فرخزاد.  (1۳41)سییاه اسیت 

ا خیلی موردتوجه منتقدان سییینم میلیمتری بود. این فیلم تجربی بعداً ۳۳سییاخته شییده و یم فیلم کوتاه 

انه به اوت با ن اشی خودمانی و شمدلعنوان یم مستند شاعرانه و متابهخانه سیاه است  قرار ن رفت.

فیلم )جذامیان( بیشتر دیده شد و مورد ترسین قرار گرفت. کسانی م ل مرسن مخلمااف که از ی هسوژ

انستند گذارترین فیلم بر سینمای شنری ایران دتأثیراین فیلم را  بودند  فرو کارگردانان دو نسیل بعد از 

 (.۱۱۱۵)نادر تکمیل شمایون  ک انقلاب سینمایی ایران، ی)مصاحاه با مخملااف در مستند 

را وارد  و شمدلانه شمسون ر  گرایانهن اه انسان  خانه سییاه استفرو  فرخزاد با سیاخت فیلم 

بیند یم موجودی توانمندرا  فار  از مشکلات جسمی و اجتماعی  سینمای ایران کرد. ن اشی که انسان 

 یژیرایهبین اه ساده و  دارمیراثینمای شاعرانه ژس از انقلاب س گذارد.می دو به کرامت انسیانی احترا

نظیری یبتاز بود. با جسارت یکهشعر و سینما ی همردان یفرو  در جامعه سیت.افرو  به شیعر و سیینما 

و  گاتمی داده به مرد سخنکه شنوز شمتایی ندارد شعرشای زنانه سرود؛ شعرشایی که از تمایل زن دل
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ی سینما اصلی یژایهفیلمی سیاخت که  تنهیمفرو  زمان  شمی زنانه ابایی نداشیت. شاخواسیتهاز بیان 

 شد.ی بعد شادر سالشاعرانه ایران 

 یاسرار گنج دره یی که رنگ و بوی سیاسی داشتند )مانندشای مو  نو  چه آنشاتمامی فیلم

  بهراد رگباریی که شیییرایط اجتماعی و فرشن ی )مانند شیا( و چیه آن1۳۳۳  ابراشیم گلسیییتیان جنی

انی ی مو  نو  زبشاشان بود  ساختاری استعاری و نمادین داشتند. زبان فیلمتوجهمرکز  (1۳۳1بیضیایی 

زبان شعر و سینما باز به شم  1۳۳۱ی بعد از انقلاب شااستعاری   چند لایه  شاعرانه و ژیچیده بود. در سال

مدنی و ساختار سیاسی ایران را منقلب کرد. اما شمان  یانقلاب اساس فرشنگ جامعهشیدند.  ترنزدیم

اد سینمای ایران دچار انقلاب نشد. سینمای ایران با انقلاب اد نشان دادهی گذشیتهشاطور که در ژووشش

شروع کرده بودند کارگردانان سینمای شنری )مانند بهمن  شامترول شید. راشی را که مو  نویی 1۳۳۱

م اجتماعی و رئالیس قاادی  جعار ژناشی(  رئالیسیم شیاعرانه )مانند عااس کیارسیتمی  سمیرا مخملااف(

شم ارسی فیلما)مانند رخشیان بنی اعتماد  تهمینه میلانی( ادامه دادند. با کمال تعجب حتی روند ساخت 

مدی که ی کشااخیر فیلم یتجاری سیینمای ایران بازگشیت. در سه دشه یبه بدنهبعد از کمی وقاه باز 

از نظر بازی ری  تکنیم سیییینماتوگرافی و کارگردانی ارزشیییی ندارند برای منافی تجاری و مصیییرف 

 شوند. می وفور ساختهتماشاچی متوسط به

 یدین شییید. در دورهدچار دگرگونی بنیا 1۳۵۱ یو دشه 1۳۳۱ یسیییینمای ایران در اواخر دشه

ی آتش سییوختند. در آغاز انقلاب  دید رشار انقلاب نسییات به شازبانه انقلاب سییینماشای زیادی در کاد

ماشای ت عنوان مظهر فساد اخلاقی غرب بود. ظاشراً بهسیینما مساعد ناود. برای بسیاری از انقلابیون سینما 

توان در جهت می کند که از سینمامی متقاعد الله خمینی راآیت( 1۳4۲)داریوش مهرجویی   گاو فیلم

تعریف شنجارشا در روابط زن و مرد در جلو و ژشت  ی اسیلامی استااده کرد. از این روشاتروی  ارزش

ت. جامعه گذاش تأثیربر روی سینما نیز  شادوربین عوض شید. مسایل متعدد اجتماعی و سیاسی این سال

نر جدیدی در سینمای ایران به وجود آمد که سینمای جنگ درگیر جنگ ششیت سیاله با عراق بود. ژا

فاع شدند که سینمای دمی ی دولتی تولیدشای این ژانر با حمایتشاناد گرفت. یم قسیمت مهم ساخته

( است. 1۳۵۲)بهراد بیضایی کوچک  یغریبه ،باشومقدس ناد گرفت. شیاشکار ژانر سینمای جنگ 

یمه پنهان نگذاشت. فیلم  تأثیران نیز سازفیلمنی در نوع ن اه مد یی سییاسی و عقیدتیِ جامعهشاتنش

 بود.  شا( واکنشی به این تنش1۳۲۱)تهمینه میلانی  

ست توانمی این جسیتار نیست یی دی ر که در حوصیلهشامجموع این مسیایل و بسییاری مشیکل

ار خود ادامه نیرومندتر و ژر بارتر به کتنها از ژا نیاتاد که نهسینمای ایران را نابود کند. اما سینمای ایران 
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 1۳۱۱و  1۳۲۱  1۳۱۱  1۳۵۱ی شاژس از انقلاب  در دشهی هچند سیییالرت تف یداد. بیه جز ییم دوره

 اند. در این چهل سال  سینماگرفتهی ایرانی در نظر شای مهم جهانی جایی برای فیلمشاشمیشیه جشنواره

آن جای اه سیابق را از دسیت داده اسیت اما سینمای  به یم قطب فرشن ی تادیل شیده اسیت. شیعر نو

 را ایرانی سییینمای جهانی هکردترصیییل یطاقه جای زین مناسییای برای شییعر نو شییده اسییت. هشییاعران

اژنی  ی کارگردانان روسی  ژشاکنند بلکه فیلممی لیوود را دناالشا تنها کارگردانان مهمنهشیناسیند. می

ارگردانان شان را از کسینمادوستی ایرانیان سطح توقی یبینند. ژدیدهمی را شمای  چینی  و اروژایی کره

ی شاسیییازان امریکایی و حتی بودجهی کلان فیلمشامیهنی نیز بالا برده اسیییت. کارگردانان ایرانی بودجه

ران ای یمتوسیط کارگردانان کانادایی و اروژایی را ندارند. اما در واقی ارزش سیینمای شنری و شاعرانه

 شوند اک راً یم ی دولتی ساختهشااصطلاح فاخری که با بودجهبهی شافیلم ی فاخر نیست. اتااقاًشادر فیلم

ر ی شنری ایرانی دشاشوند. راز موفقیت فیلممی نه ارزش شنری بالایی دارند و نه مورد ژسند عمود واقی

م شنری ایرانی را از سیییینمای ی خارجی شم در جای دی ری نهاته اسیییت. چیزی که فیلشیاجشییینواره

کند فضییای صییمیمی  ن اه شییاعرانه  دوربین آراد و کم حرکت  و سییاختار می ی دی ر مجزاشاملت

سیییاسییی  یا  ن اه سییینماگران جدی این چهار دشه ن اشی صییرفاًفیلم اسییت.  یاسییتعاری و چند لایه

دست به  «سیینمای سود»ناوده اسیت. کارگردان ایرانی برخلاف کارگردان    و یا رادیکالفروژاشی رانه

  رخشان آرافرمانزبان سینماگرانی چون بهمن  ی ضید سییسیتم و بنیادشکن نزده است.شاسیاخت فیلم

و ی  سعید روستایی و کاماوزیا ژرتوی زبانی است استعاری که بیننده را به گات داعتماد  اصغر فرشابنی

زیر پوست  (1۳۵۵)بهراد بیضایی  شاید وقتی دیگر  یی چونشاکند. فیلممی مق دعوتو تاکر و تع

)رخشییان بنی  هاقصییه(  و 1۳۲۱اصییغر فرشادی  درباره الی (  1۳۱۱)رخشییان بنی اعتماد  شییهر 

گرا  ژیچیده  و موشییکافانه که ن اه غالب سیییاسییی و مشییکلات یی شسییتند انسییانشا( فیلم1۳۱۱اعتماد 

کشیییند. این رویکرد ظریف کارگردانان به مشیییکلات اجتماعی می با زبان شنری به چالشاجتماعی را 

حال  ژیشرو  انتقادی  و در عین یی گذشته ادبیاتشایادآور زیااشیناسیی سیرو باژگون اسیت که در قرن

ریخ و تا شانویسی فردوسی به زبان فارسی و ثات اساطیر و افسانهشاشنامهغیر رادیکال را رقم زده است. 

زیااشناسی سرو باژگونه در ادبیات ایران زمین است. در زمانی که ی هشیاشان ایرانیِ قال از اسیلاد  نمون

رفت تا زبان فارسی را برای شمیشه زیر ژوشش مصرف می ایران زیر یو  ترکان غزنوی و خلاای عرب

 یاز آن اسییتااده دشا بوقرننویسیید که می خان ی فراموش کند  فردوسییی شییاشکار خود را به زبانی

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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سرو باژگون و سینمای ایران را مطرح کنم باید مختصری از ماهود سرو  یاما قال ازین که رابطه

 در فرشنگ ایرانی بازگو کنم.

سازی  سرزندگی  و زندگی جاودانه است و در آیین مزدیسنا و فرشنگ ایرانی سرو ایرانی  نماد 

ایسییتادگی  فروتنی  تعامل  و ترمل  دارد. سییرو باژگون نیز نماد اسییتقامت  آزادگی ای هجای اه ویو

فردوسییی  در شییعر زیر با ظرافت  شویت ایرانی و  یدورهاسییت. کسییایی مروزی  شییاعر شمب یمصییا

 را به سرو باش ونه و درونه شده )در زیر مشکلات( تشایه نموده است: استقامت ایرانیان

 گونه شدیمتیز بودیم و کند

 راست بودیم و باش ونه شدیم

 سرو بودیم و چندگاه بلند

 گوژ گشتیم و چون درونه شدیم

 بیند:می صائب تاریزی نیز سرو خمیده را نمادی از آزادگی

 کسی ز قید جهان شمچو سرو آزاد است

 با شزار گره دست بر کمر داردکه 

 را به سروی خمیده  اما زنده و ایستا تشایه کرده است: عارف قزوینی ملت سوگوار ایران

 از خون جوانان وطن لاله دمیده

 از ماتم سرو قدشان سرو خمیده

 گل بلال ازین غصه خزیدهی هدر سای

 شان جامه دریدهگل نیز چو من در غم

به ایرانیان نشان  شاریشیه در شویت ایرانی دارد در طول شزاره میقاًزیااشیناسیی سیرو خمیده که ع

داده که اگر به جای نارد مسیتقیم با نیروی سیرکوب ر از زبان غیر مسیتقیم شاعرانه استااده کنند دواد و 

 اند. کردهشان را ضمانت بقای خود و فرشنگ

سینمای  اند. زبانبردهشنری و فرشن ی  یکارگردانان ایرانی نیز از زیااشیناسیی سرو باژگون بهره

 ژذیر  متعالی انعطافشنری ایران  مانند زبان شییعر کلاسیییم فارسییی  زبانی اسییت سییاده  مرجوب  

فرازگرایانه  و شییاعرانه. کارگردانانی چون کیارسییتمی  بیضییایی و علی حاتمی اسییتقلال فکری خود را 

اند اما در عوض زبانی ژیچیده زده ندیدهیدئولوژیی اشاانید و خود را ملزد به سیییاخت فیلمحاظ کرده

 مرزشای سانسور را رد کنند. اند تا بتوانند حدوبرگزیده
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در زمانی که موسییقی در ایران ممنوع و سیپس مردود شید علی حاتمی دسیت به ساخت فیلمی 

تاریخی    علی حاتمی( یم ملودراد1۳۱۱) دلشدگانموسیقی و موسیقی دانان زد.  یشیاعرانه درباره

گرفته از دوران قاجار  و الهادون ار ژرنقشگونه  دکور و میزانسییین نقاشییییی شیااسیییت بیا صیییرنیه

و  شاتخیلی از نقش موسییییقیدان -ی زیایا و شیییعرگونیه. رواییت داسیییتان روایتی تاریخیشیادییالوگ

ان و تی قدیمی در کاخ گلسشاقاجار در ثات و ضیاط موسییقی سینتی است. مکان یی دورهشاخواننده

برداری شیدند به جذابیت داستان افزودند و فضایی برای در کشیور مجارسیتان در شیهر بوداژسیت فیلم

را علی حاتمی نوشت و  شاداشیت نقش سیازشای ایرانی و نوای موسییقی سینتی شیدند. تصنیفگرامی

را  شافریدون مشییری بازبینی کرد. حسین علیزاده موسیقی فیلم را ساخت و مرمدرضا شجریان آشنگ

 سینما و موسیقی  اولین فیلم موزیکال یشود بهترین اساتید در زمینهمی طور که مشیاشدهشمان 1.خواند

بعد از انقلاب را ساختند تا شنر والای موسیقی سنتی را که مهجور افتاده بود گرامی دارند. این فیلم تنها 

ه و فیلم دولایه داشت: عشق نوازند یتاریخ موسییقی ایران اسیت. داسیتان عاشقانه یفیلم ایرانی درباره

هلا بازی اکار عادی  لیلا حاتمی  ش نابینای ع مانی.ی هخواننده به موسییقی و عشیق خواننده به شیاشزاد

 دگاندلشییرییاحی  رقییه چهره آزاد  امین تارخ و حمید جالی به جذابیت این فیلم افزود. وقتی که 

اخته شد  موسیقی سنتی تا حدودی آزاد شده بود اما نشان دادن سازشای موسیقایی در تلویزیون شنوز س

موسیقی  نشان دادن و ار  نهادن  ی. ساخت فیلمی درباره گذشته)و شنوز شم ممنوع اسیت( ممنوع بود

رانی شویت ایی هسییازشای ایرانی  و تدوین صییدای ژر طنین شییجریان بر روی فیلم یادآور سییرو باژگون

یی شاا نقشدانان نیز باستادانه  طرح لااس شاشزاده ع مانی )لیلا حاتمی( و کلاه موسیقیای هاست. به شیو

 از سرو باژگون/بته جقه مزین شده بود. 

دید  یدر نظیاد انقلیابی کیه سیییینمیا را نیز مترول کرده بود کیارگردانان آموختند که باید زاویه

هود اشمیت  و کشف و شکمظاشر بهکردن دید به مسائل  تردرونه شدن  ژرف د.دوربینشان را تغییر دشن

اف ی ابوالاضل جلیلی  مرضیه مشکینی  سمیرا مخملاشاکوکر کیارسیتمی و فیلم یگانهسیهزندگی در 

ترشا گگرایانه به روابط بزرزدنی اسییت. وقتی که ن اه واقیبسیییاری دی ر از کارگردانان مطرح م ال و

وانیم تمی کودکان سییاختند که امروزه ما یی خوب دربارهشامکن شید  کارگردانان آن قدر فیلمغیر م

                                                      

  « دلشدگان به روایت حسین علیزاده: علی حاتمی ساز را با سینما به مردد نشان داد» حسین علیزاده1 .

http://tarikhirani.ir/fa/news/3901/-دلشدگان-به-روایت-حسین-علیزاده-علی-حاتمی-ساز-را-با

 سینما-به-مردد-نشان-داد

http://tarikhirani.ir/fa/news/3901/دلشدگان-به-روایت-حسین-علیزاده-علی-حاتمی-ساز-را-با-سینما-به-مردم-نشان-داد
http://tarikhirani.ir/fa/news/3901/دلشدگان-به-روایت-حسین-علیزاده-علی-حاتمی-ساز-را-با-سینما-به-مردم-نشان-داد
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اچیکیان  )خدلهره یی م ل شااز ژانر کودک در سینمای ایران ناد باریم. نمایش فضاشای شهری در فیلم

انتقییادی و ( ن ییاشی 1۳۳1)شویر داریوش  بیتیا (   و 1۳۳۱)داریوش مهرجویی  دایره مینیا (  1۳41

 یبه سیییینمای ما اعتاار بخشیییید. اما شن امی که اجازه شیییهرنشیییین انداخت و یموشیییکافانه به طاقه

 شهرنشین دشوار شد  کارگردانان ایرانی به ساخت یگرایانه در فضاشای شهری و طاقهفیلمارداری واقی

درخشانی از  یشاب شدند. نمونهیی در ژانر فیلم جاده  ژانر فیلم روسیتایی و ژانر فیلم بومی ترغیشافیلم

)رخشیییان روسییری آبی (  1۳۱۲)عااس کیارسیییتمی  باد ما را خواهد برد تیب تربه شااین ژانر

( شسییتند. زنان کارگردانی 1۳۵۱)مسییعود جعاری جوزانی  در مسیییر تند باد (  و 1۳۱1اعتماد  بنی

انند سایل مربوط به روابط زن و مرد بتوچون تهمینه میلانی ژانر ملودراد را برگزیدند تا با مطرح کردن م

جامعه و قوانین ضیید زن و ضیید کودک را به تصییویر بکشییند. در  یبا ظرافت زیر سییاخت مردسییالارانه

ای هتریلوژی فرشییته  نیکی کریمی برای شییخصیییت فرشییته انتخاب شیید تا با نمایش یم زن با چهر

عه بر زنان بهتر حکایت شییود. ن اه داشییتنی و معصییود در سییه داسییتان متااوت  شییرح ظلم جامدوسییت

 جداییاز جمله  تری جدیدشاان ایرانی در فیلمسییازفیلمو در عین حال انتقادی  دلسووونه   شییاعرانه  

فروشیینده (  1۳۱۱)ژیمان معادی   هابرف روی کاج(  1۳۲۱)اصییغر فرشادی  نادر از سیییمین 

( شم چنان ادامه ژیدا کرد. 1۳۱۵ )مونا زندی حقیقی بنفشییه آفریقایی  ( و1۳۱4)اصیییغر فرشیادی  

سو و شممیرد  نمی نماید اماتر میشکند  که کوتاهنمی شیود امامی زیااشیناسیی سیرو واژگون  که خم

ی شنری ایران سییام خاصییی را در سییینمای ایران بنا نهاده شافیلم یشمراه زبان اسییتعاری و شییعرگونه

بیش از ای هاما شنوز به نسات ادبیات فارسی که سابقاسیت. بیش از یم قرن بر سیینمای ما رفته اسیت؛ 

شزار و ژانصید سیاله دارد  شنر جوانی است. در شمین یم قرن شم سینمای ایران تغییرات زیادی کرده 

ژنجه وبا سانسور و کنترل دست شاعمومی بدل شده  در طول سالای هاست. از شکل خصوصی به رسان

بیش از شر زمان دی ری برای شم ان قابل دسترس شده است. شاید نرد کرده و حالا در عصر دیجیتال 

ی آینده زیااشناسی سرو باژگون زیاد مورد استقاال فیلمسازان قرار ن یرد. شاید سینمای غیر شادر سیال

ی شامرور را ب یرد. در سییال -مرور یا گیشیه  -مرکزی و دیجیتال جای سیینمای مرکزی و جشیینواره 

من،  تهرانایم. بوده شیدن صیدای سیینماگر داخلی و سیینماگر دیاسپورا ترگذشیته ما شیاشد نزدیم

رداری باز کار کارگردان ساکن استرالیاست که در تهران فیلمای ه( نمون1۳۱۱)گراناز موسوی  حراج 

 ایرانی داخل کشور قرار گرفته است. ی هشده است و به شکل دیجیتال در دسترس بینند



 ی دو انقلاب: گذر و نظری بر صدسال سینمای مردمی در ایرانزیر سایه / ۱1
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مشخ  خواشد  شاالؤساین  ژاسخیی را خواشد ژیمود؟ آینده شاایران چه راهدر قرن بعد سینمای 

ی دیروز و امروز سینمای ایران است که باید شاساخته یکرد. آینده شر چه برای سینما رقم بزند بر ژایه

 بهتر شناخته و مطالعه شوند.

 

 

 


