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  تاريخ اجتماعي سينماي ايران :معرفي كتاب
  
  پرستمنوچهر دين

  
  )09/10/94ريخ پذيرش ، تا04/09/94تاريخ دريافت (

  
  سر هم قرار داد و آن را  هايي را پشتشايد بتوان روايت. نويسي امري است سهل و ممتنعتاريخ

كار  است و "علم"عنوان تاريخ به مخاطب قبوالند اما كساني هم هستند كه تاريخ نگاري براي آنها به
ابتداي اين نوشتار نيز بايد بر اين  در. دهند روشمند انجام مي طور به بر اساس مستندات و خود را

 A Social History of Iranian) "تاريخ اجتماعي سينماي ايران"نكته تأكيد كرد كه كتاب 

Cinema )  كه داراي زباني  است كتابي قابل تأمل و پژوهشي جدي در حوزه سينما در ايران
  .باشد ميتئوريك و آكادميك 

ا و تلويزيون در دانشگاه نورث وسترن اياالت متحده، كه حميد نفيسي، استاد ارتباطات و سينم
تأليف اين اثر به زبان انگليسي كرده است، نامي شناخته  صرفنزديك به سه دهه از عمر خود را 

هاي گذشته از او در دهه. هاي علمي و آكادميك سينما استمندان به حوزه پژوهششده براي عالقه
در چند دهه اخير نيز . ستند، ازجمله ژان روش، در ايران بودنخستين پيشگامان معرفي سينماي م

صورت جامعي بر تاريخ سينماي ايران و بر  ايرانيان مهاجر و به ويژه هاي خود را بهنفيسي پژوهش
   .ها  متمركز كرده استهاي آنمسئله ارتباطات و رسانه

، 1است گرديدهو منتشر و اينك جلد نخست آن ترجمه  شده كتاب حاضر در چهار مجلد تأليف
   .دكن ، تاريخچه اجتماعي سينماي ايران را ترسيم  و تحليل مي1است

 
  .حميد نفيسي: تأليف )1320 -1276(دوره توليد كارگاهي : )ولجلد ا(تاريخ اجتماعي سينماي ايران : عنوان كتاب 

 محمد شهبا: ترجمه 1394چاپ اول،  - انتشارات مينوي خرد

  :زبان انگليسي عبارتند ازعنوان و مشخصات كلي اين چهار جلد به.  1
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. اختصاص دارد 1320 -1276هاي اوليه سينما در ايران، يعني جلد نخست كتاب به سال
به انجام  را كه فقط  يك اثر پژوهشينفيسي اين اثر را كه فرزند سوم خود خوانده، بيش از آن

طرح اصلي اين . در راستاي تحكيم هويت ملي سينماي ايران تأليف كرده است اثري ه باشد،رساند
خصوص از هاي پيش از انقالب آماده شده بود اما به واسطه شهرت سينماي ايران بهكتاب در سال

اين كتاب نه . شدضرورت حضور چنين كتابي بيش از گذشته احساس مي ،به بعد 1990هاي سال
هاي ها و گفتهبسياري از مصاحبه كمكشود بلكه به ميامل محسوب فقط تحقيقي آرشيوي و ك

در بخش آغازين كتاب، نفيسي . ه استبا حمايت مراكز معتبري علمي به سرانجام رسيد وشفاهي 
كند كه در اصل فقط  زندگي شخصي خود را با سينما گره زده و اتوبيوگرافي به خواننده ارائه مي

او از . ورود سينما به ايران را تأليف مي كند ،سي با زبان قوم نگارانهزندگي نفيسي نيست بلكه نفي
 سخن اش به عكاسي، ادبيات، هنرهاي تجسمي و بيش از همه فيلمعشق و عالقه خودش و خانواده

به همراه يك دوربين عكاسي آماتور، » اصفهان«ش انفيسي با شرح گشت و گذار در زادگاه. گويدمي
برداري كه ميليمتري فيلم 35ميليمتري امريكايي، تا دوربين  35هاي فيلم آوريو عشقش به جمع

، كند سازي ميشان مستندعمويش از آلمان برايش آورد و او با آن از گشت و گذارهاي خانوادگي
  .نمايدمسيري به جايگاه محوري سينما در زندگي خود و ديگران ايجاد مي

ر كدام از اين فصول نسبت منطقي با يكديگر دارند كتاب از پنج فصل تشكيل شده  است كه ه 
توان در مقدمه كتاب كه مؤلف بحث سينماي ملي، مدرنيته و هويت ملي را طرح به طوري كه نمي

. بندي ايدئولوژيك و صورت بندي تماشاگران جدا دانستكرده با موضوعات ديگر كتاب يعني صورت
كادميك، سينماي ايران را به خواننده انگليسي زبان نفيسي در اين اثر سعي كرده با زبان فني و آ

  .نمايدمعرفي 
هاي نامه توصيفي و تحليلي است از شيوه توليد در سالفصل اول از جلد نخست شناخت 

در اواخر دوران قاجار . شودهايي كه به نام دوران قاجار شناخته مينخستين سينما در ايران، در زمان
 1900ها در سال شود و نخستين فيلمدر اروپا و آمريكا متولد مي 1895است كه سينما در سال 

او اين روند را از . توسط عكاس باشي دربار از سفر غيرمترقبه شاه و ديدارش از اروپا تهيه شد
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گيرد و پي مي) 1905 -1911(هاي آغازين ظهور سينما تا دوران وقوع انقالب مشروطيت  سال
به تعبير نفيسي، توليد و . رسدمي 1925يت حكومت پهلوي در سال سرانجام به دوران سلطه و تثب

هر چند دو . آمدبه حساب مي» خرده صنعت«و » صنعتگري«نمايش فيلم در سراسر اين زمان نوعي 
سالن سينماي تجاري در طول اين دوره تأسيس شد، اما مالكان آن مليت ايراني نداشتند و هر دو 

  .خاطر فشارهاي اقشار مذهبي و روحانيون، كارشان به تعطيلي كشيدسالن اندكي پس از افتتاح به 
زمان با آغاز دوره كند كه همنفيسي در اين كتاب به خوبي به چالش سنت و مدرنيته اشاره مي

هاي مذهبي و تبادل ارتباطات نامتعادل بين ايران چگونه توسعه سياسي، مباحثه ،پرتنش تاريخ ايران
   .تر ابتداي تاريخ سينماي ايران و توليدات آن داشته اسنقش مهمي را د ،و غرب

حميد نفيسي به عنوان يكي از "استاد دانشگاه آكسفورد،  پژهشگر وبه تعبير همايون كاتوزيان، 
با توجه به شناخت عميقي كه نفيسي . مورخان و منتقدان سينماي ايران شناخته شده و مطرح است

خ اجتماعي ايران دارد، اين تاريخ انتقادي از سينماي ايران با نسبت به سياست مدرن ايراني و تاري
 شود گفت اين كتاب نه فقط درباره سينما و هنر ايران، بلكهجزئيات زيادي نوشته شده است و مي

  توان به گفته نفيسي هم استناد كرد كه مي زمينهدر اين  ".درباره تاريخ مدرن ايران است اثري
 دهد كه ارتباطات و مانورها بين ايران و غرب ونشان مي را جزيي از تاريخهاي اين برگ": گويدمي
   .اند كمك بسياري كرده كشور مابه آوردن سينما و مدرنيته به  ،خود ايرانياننيز 

عنوان يكي از مهمترين نفيسي اولين كسي باشد كه توانسته سينما را  به ،شايد در تاريخ ايران
او در اين . تاريخ مدرن ايران به خوبي مورد بررسي و پژوهش قرار دهد محصوالت دوران مدرنيته در

  پردازي دوري نكرده و رندانه مفهوم سينماي ملي را در بستر هويت ملي ايراني، مسير از نظريه
ها و مباحثي كه در زمينه نفيسي با پيش كشيدن تئوري. گيردپرسش مي زدگي و مدرنيته بهغرب

سازد كه شالوده وجود دارد، يك چارچوب روش شناختي و مفهومي را بر ميمطالعات سينماي ملي 
  . شودمجموعه چهارجلدي اين كتاب مي

بلكه او سعي . كند برخورد مي نفيسي در اين اثر نه با مدرنيته سر ستيز دارد و نه جدالي با سنت
گليسي زبان نشان نفيسي به مخاطب ان. نمايد مي غرض اين تحوالت را بررسيكرده روشمند و بي

دهد كه مدرنيزاسيون در ايران به همراه تحوالتي كه داشته توانسته سينما را هم با خود همراه  مي
فيلم "فارسي و يا عنوان فيلمهايي كه بعداً بهپسند و يا آن فيلمهاي عامهكند و در كنار فيلم

سازان برجسته در آثار فيلم شد، بخشي از هويت واقعي ايران رااز آن ياد مي "گوشت خوردن آب
  . نشان دهد.. دوران نخست ورود سينما به ايران تا زمان علي حاتمي و ناصر تقوايي و 

بايد منتظر ترجمه جلدهاي بعدي اين كتاب باشيم تا بدانيم مؤلف درباره سينماي ايران چرا و 
ند و تركيه و كره جنوبي چگونه تصميم گرفته تا سينماي ايراني را مانند كشورهايي چون ژاپن و ه

كتابي كه فقط او نوشته و . كتاب نفيسي شبيه سينماي كيارستمي است. به جهان بايد معرفي كرد
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نه بازسازي در كار بوده و نه جهت. پنداري نيز داشته نوشته استذاتكه با آن هم واقعيت را چنان
در كتاب چهار جلدي تاريخ  سير معرفتي در جهان نفيسي است كه منظومه آن ،گيري بلكه كتاب

  .است  اجتماعي سينماي ايران شكل گرفته


