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نشست نقد و بررسی
تاریخ اجتماعی سينمای ایران (جلد نخست)
دربارۀ تاریخ سینمای ایران و فیلمشناسی ،مقاالت و کتابهایی نوشته شده است .گاه
با درخشش برخی از فیلمسازان ،آثاری در نقد و تحلیل فیلمهای ایشان منتشر شده بود.
پژوهش سترگ و ّ
مفصل دکتر حمید نفیسی ،استاد دانشكده راديو  /فيلم  /تلويزيون و
ُ
تاريخ هنر دانشگاه نورث وسترن  Northwesternدر ِا ِل ُنيز  ،Illinoisنگرش تازهای به رابطۀ
سینما و جامعۀ ایران در دورههای مختلف دارد .دکتر نفیسی با تحلیل و بررسی آثار متعدد
بصری و مکتوب حدود سی سال وقت صرف کرده تا این پژوهش بر اساس استانداردهای
تحقیق چشماندازی از رابطۀ چندالیه و پیچیدۀ جامعه و سینما به دست دهد .نخستین
جلد از چهارگانۀ تاریخ اجتماعی سینمای ایران به ترجمۀ دکتر محمد شهبا در هیئتی آراسته
و چشمنواز از طرف انتشارات مینوی خرد در بهار  1394به بازار کتاب و نشر آمد .نسخۀ
انگليسی اين كتاب برندۀ جوايز متعددی چون جايزۀ انجمن پژوهشهای خاورميانه
 Middle Eastern Studies Associationو ديپلم افتخار از انجمن پژوهشهای سينما و
رسانه  Society for Cinema and Media Studiesشده است .به دلیل اهمیت کتاب و نگاه
تازۀ نویسنده در تاریخ  1394/3/16نشستی در سرای اهل قلم خانۀ کتاب با حضور دکتر
محمد شهبا ،محمد تهامینژاد ،دکتر پرویز اجاللی و مرتضی هاشمیپور برگزار شد .آنچه در
پی میآید ،متن ویرایششدۀ نشست مذکور است.
مرتضی هاشمیپور :امروز بنا داریم جلد اول کتاب تاریخ اجتماعی سینمای ایران را به
قلم حمید نفیسی و ترجمۀ آقای دکتر محمد شهبا ،نقد و بررسی کنیم .این مجموعۀ
تاریخ اجتماعی سينمای ایران ،مجموعۀ مفصل و درازدامنی است در چهار جلد که ناشر
ایرانی آن؛ انتشارات مینوی خرد ،با اجازه و کسب حق کپیرایت آن از ناشر آمریکایی؛
انتشارات دانشگاه دوک   Duke Universityامتیاز کتاب را خریداری کرده و میتوان
گفت یک کار مدرن و دقیق است برای اینکه ناشران ما پا بر عرصۀ جهانی بگذارند .از
طرفی سینمای ایران تا به حال به شکلهای مختلف تاریخ داشته و شخصیتهای
صاحبنام و صاحبنظر روی آن کار کردهاند اما تاریخ اجتماعی نداشته یعنی بررسی
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■ نفيســی ،حميد .تاریــخ اجتماعی
ســینمای ایران (.)1320 - 1276
ترجمه :محمد شــهبا .تهران :مینوی
خرد.1394 ،
شابك978-600-6220-49-9 :

ً
نشده بوده که چه ارتباطی میان سینما و جامعه است و چه ارتباطی بر هم دارند .اصوال
سینما ،هنرپیشهها و ستارههای سینما روی جامعۀ خودشان چه تأثیری دارند؟ روی
مخاطبان چه تأثیری دارند؟ تاریخ اجتماعی سینمای ایران این خأل و کمبود را پر کرد
و مترجم کوشای این کتاب که با آثار قبلی ایشان هم در این حوزه آشنا هستند تالش
کردند با همکاری نویسندۀ این خأل را پر کنند .امروز مهمانان ارجمندی داریم؛ آقای دکتر
محمد شهبا ،مترجم کتاب ،آقای دکتر پرویز اجاللی ،منتقد سینما و از صاحبنظران
حوزۀ تاریخ اجتماعی ،جناب آقای محمد تهامینژاد از پیشکسوتان و صاحبنظران
حوزۀ سینما بهویژه سینمای مستند .میخواهم در وهلۀ اول از آقای دکتر شهبا خواهش
کنم دربارۀ کتاب توضیح دهند و کتاب را معرفی کنند و بعد از آن به قسمتهای دیگر
بپردازیم.
دکتر محمد شهبا :من فکر نمیکردم بعد از سه روز تعطیالت ،کسی به جلسۀ معرفی
کتاب سینمایی بیاید آن هم جلد اولش چون سه جلد دیگر مانده و شاید بهتر بود
میگذاشتیم آنها هم دربیاید و میتوانستیم روی کلیتی حرف بزنیم .وقتی آقای دکتر
حمید نفیسی در حال نگارش کتاب بودند از نزدیک با ایشان مراوده داشتم و مدتی
هم در آمریکا مهمانشان بودم و درمورد مباحث سینمای ایران گفتوگو کردیم که در
جلدهای بعد آمده است .این هم وضعیت غریبی است که من متنی را ترجمه کنم که
سخنان خودم در آن به انگلیسی ارجاع داده شده و فکر میکنم برای کمتر مترجمی در
کل دورۀ کاریاش پیش بیاید و حتی در اول کتاب هم که از یکسری افراد تشکر شده،
نمیدانستم اسم خودم را بنویسم یا خیر.
ترجمۀ کتاب وضعیت بسیار یگانهای بود و شرط اول من با آقای نفیسی این بود که
در این مورد ،من ترجمه را برای شما میفرستم و شما تأیید کنید .برای اینکه در متنی که
یک نویسندۀ ایرانی دربارۀ سینمای ایران نوشته و بعد یک مترجم ایرانی برای مخاطب
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ً
ً
ایرانی ترجمه کند ،حتما باید هماهنگی وجود میداشت .برای اینکه بعدا هیچکس
نتواند حرفی دربارۀ ترجمۀ من بزند و من خودم را از انتقادات بعدی مبری کردم .تکتک
کلمات ،ویرگول ،نقطه ،خط تیره و هرچه که در کتاب میبینید ،مورد تأیید آقای نفیسی
است .کتاب را سه بار برای ایشان فرستادم؛ یکی نخستین بار که بخشبخش ترجمه
میکردم و سپس وقتی تمام شد ،یک دور خواندم و برای ایشان فرستادم و سوم بار
وقتی اصالحات نهایی صورت پذیرفت برای ایشان فرستادم و با نظر خودشان انجام
شد .در نتیجه میتوان گفت که من االن وکیل قانونی ایشان در اینجا هستم هرچند
جوابگوی محتویات کتاب نیستم .کاش خودشان بودند و جواب میدادند ولی من در
زمینۀ ترجمه پاسخگو هستم .یکی از دشواریها این بود که من مدام باید خودم را در
جایگاه یک نویسندۀ ایرانی میگذاشتم ولی بخش عمدۀ کار که بسیار وقتگیر بود این
بود که آقای نفیسی در این کتاب از منابع متعدد و متنوع فارسی نقلقول کرده و طبیعی
است که آن را برای مخاطب جهانی به انگلیسی ترجمه کردهاست و من نمیتوانستم آن
بخشهای انگلیسی را دوباره به فارسی برگردانم ،پس باید اصل آن منابع را پیدا میکردم
و با همان نگارش آنها را پیاده میکردم که خیلی زیاد بود یعنی از اولین شمارۀ نشریۀ کاوه
که در برلین چاپ میشده تا مجلهای که در سالهای  1305در قم چاپ میشده و یک
مقالۀ بیست خطی دربارۀ سینما و اخالقیات دارد ،همگی باید اصلش پیدا میشد و من
آنها را کنار هم مطابقت میدادم و نکتۀ دیگر که خیلی سخت بود ،اینکه واژهها تغییر
پیدا کردند .کتاب از اواسط دورۀ قاجار که دوربین وارد ایران میشود یا حتی قبلش
شروع میشود و شهریور  1320تمام میشود .برای مثال کلمه  policeکه آقای نفیسی در
جایجای کتاب به کار برده در یک زمان میشود نظمیه یا ژاندارمری ،در دورهای بلدیه
و در یک دوره انتظامی و ...است .کلمات با توجه به بافت تاریخی و اجتماعی ،تغییر
میکنند که در زبان انگلیسی مشهود نیست ولی در زمان فارسی این دگرگونیها هست.
ً
ً
یا مثال وزیر معارف که بعدا میشود آموزش و پرورش یعنی بعد از تأسیس فرهنگستان
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آقايان :محمد تهامینژاد ،پرويز اجاللی ،محمد شهبا ،مرتضی هاشمیپور

اول ،بسیاری از واژگان قبلی چیز دیگری میشود و من باید تاریخ واژگان فارسی را هم
میدانستم و متناسب با واژگان هر دوره ،جایگزین میکردم .خیلی خندهدار میشد ا گر
در متنی مربوط به دورۀ قاجاریه مینوشتم «امشب عدهای پلیس همراه با پادشاه به
تماشای فیلم آمدند!» چون بعد که به سال  1320میرسد همۀ واژگان تغییر میکند.
محمد تهامینژاد :ترجمه را واسطۀ بین فرهنگها دانستهاند .در زمینۀ سینما در
سالهای اخیر مجلۀ فیلم اینترنشنال  Internationalمقالهها و نوشتههای ایرانی را
به زبان انگلیسی ترجمه میکند .االن به دلیل اهمیت جهانی سینمای ایران ،توجه
دانشجویان ایرانی خارج از کشور بیش از پیش به سینمای ایران جلب شده و نوشتههایی
به زبانهای اروپایی انتشار مییابد .از جمله کتاب تاریخ سینمای ایران1999 -1900
ً
محمد حقیقت که به زبان فرانسه نوشته شد .اخیرا کتابی دربارۀ سینمای ایران به زبان
آلمانی دیدم .در واقع میتوانم بگویم رشد ادبیات نوشتاری سینما پاسخی به مخاطبان
جهانی سینمای امروز ایران است.
ِ ً
مقدمتا باید بگویم که با ترجمهای روان ،سرراست و سلیس روبهرو بودم و کتاب را بسیار به
راحتی خواندم .ترجمۀ جلد اول کتاب تاریخی اجتماعی سینمای ایران توسط آقای دکتر محمد
شهبا و چاپ آن بهوسیلۀ مینوی خرد (روح عقل) را ادای احترام به دکتر نفیسی نیز میدانم.
گفتم ترجمهای بسیار روان و سلیس است اما روان و سلیس بودن به معنای مواجه
بودن با متنی ساده نیست .چنین کتابی همیشه خوانندهای با ذهن فعال میطلبد
وگرنه خواننده در گرداب متنی روان با واژههای علمی و زیبا غرق میشود .از این رو
معتقدم ،کتاب تاریخ اجتماعی سینمای ایران برای درک شدن هرچه بهتر میتواند
توسط خود ایشان در دانشگاه تدریس شود.
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مترجم در آغاز و در توضیح شیوۀ ترجمۀ خود ،خیال خواننده را از جنبۀ نزدیک
ً
بودن به مفاهیم موردنظر مؤلف راحت میکند .یعنی متوجه میشویم که نویسنده کامال
در جریان ترجمۀ کتاب قرار داشته و آن را پیرایش هم کرده است .این روش مطمئنی
است که با شریکسازی نویسنده در ترجمۀ اثر -در ظاهر هم که شده -بسیاری از بار
مسئولیت مترجم را سبک میکند.
مترجم نقلقولها را مستقیم از روی متنهای فارسی آورده و به نحوی کارش،
ترجمه  -پژوهش بوده است.
ً
یادداشت نویسنده بر ترجمۀ فارسی ،امضای محمد نفیسی را دارد که ظاهرا یک
اشتباه تایپی باید صورت گرفته باشد.
نویسنده دربارۀ تاریخی بودن اثر خود میگوید:
تاریخ را افرادی به رشتۀ تحریر درمیآورند که خودشان دیدگاه شخصی و فکری
معینی دارند .این پیشگفتار ،تاریخچۀ دلمشغولی من است با موضوع سینمای
ایران و جایگاهش در جهان .البته نه زندگینامۀ خودنوشت من است و نه تاریخ
خانوادۀ من بلکه یک زندگینامۀ خودنوشت فرهنگی دربارۀ رابطۀ عاشقانۀ
پرنشیب و فراز من و بسیاری از ایرانیان با سینما ،ایران و غرب است (ص.)31 .
تا آنجا که میفهمم ،منظور دکتر نفیسی از اتوبیوگرافی فرهنگی این است که من چگونه این
هستم که شدهام .تجربیات فرهنگی من با ایران و غرب چیست؟ به عبارت دیگر ،کتاب
جستوجوی عوالم و عوامل مؤثر در زندگی نویسنده نیز هست .اتوبیوگرافی فرهنگی با دفترچۀ
خاطرات کودکی ،سفر به انگلیس و آمریکا ،تحصیل ،برگزاری نخستین جشنوارۀ یک دهه
سینمای ایران در دانشگاه یوسیالآ  )1990( UCLAآغاز میشود .جدا از آنکه اتوبیوگرافی را
به پیش میراند ،مواضع دکتر نفیسی را در خارج کشور و بهویژه در برابر سینمایی که محصول
انقالب اسالمی ایران است را مشخص میکند.
در این خودنگاری فرهنگی ،دکتر نفیسی همان مفهوم «خود انعکاسی» یا
«سلفرفلکسیویتی»  self reflexivityرا اتخاذ میکند که آن را مشخصۀ سینمای هنری
پس از انقالب میداند (ص .)211 .نگاهی فعال به تاریخی دارد که خودش نیز در جریان
آن زیسته و تحوالتش را در خودش پیگیری و توصیف میکند .همچنان که وقتی از
ُ
فکلی شدن صحبت به میان میآید و عناصر آن را برمیشمارد ،تصویری از خودش در
کتاب قرار میدهد و میگوید :نویسنده به پیروی از جریان فکلیمآبی با گذاشتن سبیل
دوگالسی و آرایش مو ،پز ستارۀ سینما گرفته است.
تاریخ اجتماعی ،زیرشاخه و یکی از شیوههای رایج تاریخنگاری در آمریکا ،کانادا
و بریتانیاست و معادل فرانسویاش ،تاریخنگاری آنال است که کتاب سینما و تاریخ
نوشتۀ مارک فرو  Marc Ferroسال پیش توسط این نگارنده ترجمه شد.
سابقۀ کتابهای نظری دربارۀ جامعهشناسی سینما به سال  1361و کتاب
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جامع هشناسی سینما  The Sociology of Film Artنوشتۀ جورج آ .هوا کو
( George A. Huacoترجمۀ بهروز تورانی ،آینه )1361 ،برمیگردد که یک مدل
جامعهشناختی روبنا /زیربنا برای تحلیل جامعهشناختی تولید فیلم داشت .خانم
اعظم راود راد نیز در فصلنامۀ فارابی ( ،)137مکتبهای مختلف جامعهشناسی
سینما از جمله صنعت فرهنگ ،کاالیی به اسم فیلم ،نهاد سینما در نظریۀ جاروی
که چه کسی فیلم میسازد ،چگونه و چرا؟ نظریۀ هنر مردمپسند نزد آرنولد هاوزر
  Arnold Havzerو نظریۀ آینه (بازتاب خصوصیات) جامعه را از طریق نظریۀ پییر سورلين
 Piere Sorlinو نظریۀ فیلم فمینیستی و نظریۀ تأثیر جامعه و ساختار اجتماعی بر آثار
هنری و سینمایی و تأثیر فیلم بر جامعه را نیز گشود.
تاریخ اجتماعی و مبتنی بر تعابیر دائمی از هر پدیدهای
مدل کتاب موردنظر ،مدل ِ
است .حضور سینما در ساختار اجتماعی ایران ،آغازی برای بررسی رابطۀ سینما و تجدد
(تأثیر ،بازتاب و تأثیر متقابل) اهمیت فرد و آ گاهی تصویری از موقعیت خویش و ظهور
شخصی به نام فیلمساز در وضعیت جدید ،همزمان با دوران مشروطهخواهی است.
همچنین بررسی تاریخ از پایین و نگاه به تمام سطوح جامعه ،همان است که مارک فرو
در تاریخنگاری ،هیستوری (تاریخ)  historyبا اچ کوچک مینامد.
کتاب تاریخ اجتماعی سینمای ایران در رهیافتی تحلیلی با گذر از صورتبندیهای
جامعۀ سنتی به مدرن ،شروع میشود و با رجوع به یافتههای شخصی و پژوهشهای
تاریخی داخلی ،به تفسیر (هرمنوتیک)  hermenothicجامعهشناختی در مورد
توصیفی و
ِ
هر پدیدهای میپردازد.
در این مطالعۀ بینارشتهای و تحلیلی یعنی تلفیق تاریخ و جامعهشناسی و برای درک
روح یک دوران ،تجددخواهی از طریق سینما مورد تأ کید حمید نفیسی قرار گرفته است.
الف .مدرنیته یعنی اینکه آشنایی با علم و فناوری جدید (سینما) و عقالنی کردن
تولید چگونه بود؟
تولید محصولی تازه که امری متعلق به غرب و وارداتی بود ،در ایران به
ب .چرا
ِ
صورتی ابتدایی (کارگاهی) شروع شد و چگونه رشد کرد؟
ج .سینما چه نقشی در شهرنشینی و تحرک اجتماعی داشت و چگونه آن را به
نمایش گذاشت؟
د .سینمای ملی در عصر مدرن به چه معناست؟
هـ .روابط عصر مدرن در جامعهای مثل ایران که  -هم مقاومت میکند و هم
میپذیرد  -چه بوده است؟
و .نقش فرد در تولید فیلم و رابطهاش با حکومتها و مفهوم آزادی چه بود؟
دکتر نفیسی  6مؤلفۀ مدرنیته برای ظهور و نهادینه شدن سینما در ایران را مجزا
کرده است .به عبارت دیگر چند مضمون مرکزی در تاریخ اجتماعی سینمای ایران
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تشخیص داده است« :مدرنسازی و غربیسازی»« ،عقالنیت و عقالنیسازی»« ،گسست
و جابهجایی جامعهشناختی»« ،تحرک و پرا کندگی»« ،فردگرایی و انسانگرایی»،
«پیچیدگی و شدت حسی» (ص .)79 .این عناصر مدرنیته ،از شرایط الزم برای ظهور و
نهادینه شدن سینما بودهاند.
بر این مبنا ،موضوع اصلی این کتاب که بر اساس تاریخ (کرونولوژیک) به چهار جلد
تقسیم شده ،عبارت است از :ایران ،سینما و غرب.
دکتر نفیسی برای توصیف وضعیت رشد و تکامل سینما ،همچنین برای درک
روح زمانه ،مدل صورتبندیهای اجتماعی را اقتباس کرده است .صورتبندی به
معنای شکلهایی از ساختارهای اجتماعی یا فرهنگی با روابط اقتصادی ،سیاسی و
ایدئولوژیکی است که در تاریخ و به دالیلی رخ داده است .برای مثال صورتبندیای
که برای دورۀ پهلوی اول ارائه میدهد عبارت است از صورتبندی تماشا گران یعنی
آنها چه فیلمهایی میدیدند؟ این فیلمها چه تأثیری بر آنها داشت؟ چه نوع رابطهای
بین ایران و غرب وجود داشت (رابطۀ نواستعماری) یعنی بازنماییهای غربیان از فقر
ایرانیان و تالش ایرانیان برای تغییر چهرۀ کشور که به غرب نزدیک باشد ،همذاتپنداری
خود با دیگری .همچنین موتور محرکۀ صورتبندی دولت رضاشاه ،غربیسازی تلفیقی
بود و به نقش آمرانۀ دولت ،سازمانهایی که به وجود آورد ،تضادهای درونی ساختار
اجتماعی (حتی مخالفت آیتاهلل مدرس با نوعی تجدد) و فیلمهای مردمنگاری (که
«قومنگاری» ترجمه شدهاند) و فیلمسازان خبری و مستند ایرانی بهعنوان اجزا و نتایج
آن صورتبندی یا ساختار اجتماعی میپردازد.
یعنی در مدل اجتماعی ،صورتبندیها ،فرایندها ،ساختار و مرحلهای که
جامعه در آن قرار دارد را نشان میدهد .آنچه نفیسی بر آن تأ کید میکند ،نقش فرد
معمولی در ساختار جامعه است .ضمن اینکه سینما برای بقای خود چگونه تالش
کرد؟ و چه قوانین و مقرراتی برای کنترل فرد و محصول ذهن او وضع شد؟ قدرت و
نقشی که سینما ایفا میکند نیز از عناصر مهم در صورتبندیهای اجتماعی است.
مارک فرو   Marc Ferroدر کتاب سینما و تاریخ  Cinema and Historyبه دو کارکرد عمدۀ
«فیلم بهعنوان عامل اجتماعی» و «فیلم بهعنوان سند و مأخذ تاریخ» نگاه میکند .با
وجود این من مفهوم پیچیدگی و شدت حسی که دکتر نفیسی در پانویس میافزاید که
از یک نویسندۀ غربی اقتباس کرده را هنوز به دقت نفهمیدهام .این پیچیدگی و شدت
حسی چطور از عناصر مدرنیته شده است؟ مگر قبل از این در ادبیات ما وجود نداشت؟
در مدل تاریخ اجتماعی کتاب ،صورتبندیهای اجتماعی در شبکهای از روابط
تعریف میشود .در هر شبکه ،افراد ،گروهها و فرهنگهایی حضور دارند که با یکدیگر
مرتبط هستند .هر صورتبندی یا ساختاری ،دارای شبکهای از ارتباطهاست و
شبکهها ،تکنیک پایهای در کتاب تاریخ اجتماعی سینمای ایران محسوب میشود
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که نویسنده در مقدمۀ آن را طراحی میکند .افراد و سازمانهای درون شبکهها با هم
تعامل برقرار میسازند و عوامل یا واحدهای کوچک درون شبکه که واحد بزرگتری
است مفصلبندی میشوند .هریک از عوامل ،ممکن است دارای اهداف و ارزشهای
متفاوتی باشند .در توضیح شبکهها (ص )72 .نوشته است« :کتاب حاضر به شبکۀ
روابطی میپردازد که در تنشی مداوم مدرنیته را میپروراند و ترویج میدهد» .یعنی
شبکههای قدرت و روابطی که به این سینما ویژگیهای متمایزی بخشیده است.
نفیسی نشان میدهد که در حیطۀ سینما ،شبکههای گونا گونی از روابط ،تبادالت،
اتفاقات و تالشها دخیل بوده که شامل طبقات اجتماعی ،قومیتها ،ملیتها،
تاریخها ،مذاهب ،جنسیتها ،زبانها و فرهنگهای متعدد بوده است و میگوید که در
هر دوره چه کسانی با چه اهدافی در مرکز این شبکهها قرار داشتند؟ مفهوم centrality
و نوع ارتباط آنها چگونه بوده است؟ از جمله در دورۀ کارگاهی مینویسد فیلمبرداران،
مترجمان کارگاهی در مرکز این شبکهها بودند و به نقش تماشا گران و
واردکنندگان و
ِ
افراد در شبکهها نیز میپردازد که به بومی ساختن این فیلمها و بیرون کشیدن معنا
از آنها میپرداختند .بنابراین ،به دلیل همین پیچیدگیهاست که شبکهها ،بهعنوان
یک ساختار اجتماعی در ایجاد تغییرات تأثیرگذار بودند و نه افراد و جریانهای خاص به
تنهایی (ص.)229 .
خود و دیگری بهعنوان دو مفهوم اصلی در تحلیلهای انسانشناختی ،بر سراسر
کتاب ،سایه افکنده است.
در دورۀ قاجار تا سال  1320شمسی سینمای کارگاهی خامدستانه با یک ذهنیت
«دیگری» همزمان است .اصطالح «خودی-دیگری» و «خود دیگری شدن» از مفاهیم
مهم در انسانشناسی و روانشناسی است که در نوشتههای دکتر نفیسی جایگاه مهمی
ً
بهویژه در بررسی دورۀ قاجار دارد .او معموال دیگری را در تقابل با فرهنگ خودی قرار
میدهد.
غربگرایی تلفیقی در دورۀ پهلوی اول و مواجهۀ آنها با تمدنهای غربی و
فناوریهای بازنمایی (نمایشی) و انواع بازنمایی (نمایش)ها ،ایرانی را خودآ گاه؛
یعنی مدرن ساخت .این خودآ گاهی ،آنها را نگران هم کرد زیرا مسبب دو نوع مقایسۀ
دیا کرونیک  diachronicو سنکرونیک( synchronicتاریخی و همزمان) شد؛ اولی جهان
ضعیف آنها را در مقایسه با تمدن شکوهمند باستانیشان قرار میداد که بخشهایی از
آسیا و اروپا را زیر سلطۀ خود داشتند و آن یکی مستلزم مقایسۀ وضعیت حقارتبارشان
با جالل و شکوه غرب دوران معاصر بود.
مدرنسازی عبارت از ظهور سرمایهداری ،سرمایهگذاریهای سازمانیافته و
کارآفرین ،ایجاد کارخانههای صنعتی ،رقابت بازار آزاد ،واردات و صادرات گسترده در
مرزهای ملی و سایر ویژگیهای مدرنسازی که در دورۀ پهلوی اول ریشه گرفت .البته
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میدانیم که مدرنسازی در سینما جایی نداشت.
دکتر نفیسی در فصل دوم و در بخشی با عنوان «هویتیابی بیگانهساز :ساختن خود
در آیینۀ سینمایی دیگری» مینویسد (ص :)91 .مواجهه با غرب ،از طریق آنچه ژا ک
ال کان « Jacques lacanهویتیابی بیگانهساز» مینامد ،میبایست یکپارچگی روحی
ایرانیان را آشفتهتر ساخته باشد.
وی موتور هویت بیگانهساز ،یعنی «مرحله آیینگی» را اینگونه توصیف میکند؛
کودک پیش از تکلم که بدن خود را چیزی جداشده (یا گسسته از مادر) و خارج از کنترل و
خودش را چیزی بدون فردیت و بدون ذهنیت تجربه میکند ،با شعف انعکاس خودش
در آیینه را بهعنوان تصویری ایدهآل و یکپارچه میشناسد و آن را از تصویر پرستار و مادر
(دیگری) تشخیص میدهد .از این رو ،شعف کودک از نگاه به آیینه آنقدر هم ناشی از
شناخت تصویر خودش نیست بلکه مبتنی بر سوءشناسایی خودش بهعنوان دیگری
است .این سوءشناسایی ،لحظهای مهم در شکلگیری هویت است [این غلطپنداری
عبارت از سوءشناسایی تصویر با خود است .او تصویر را خود میانگارد و با تصویر بیرونی،
اینهمانسازی میکند .دیگری تبدیل به من میشود].
نفیسی مینویسد :من تئوری هویتیابی بیگانهساز و اسکلتبندی آن یعنی مرحلۀ
آیینگی ال کان را به صورتی استعاری به کار میبرم .من پردۀ سینما را یک آیینۀ واقعی
و تماشا گران ایرانی را کودکان در نظر نمیآورم .در واقع من با قرار دادن امر نمادین در
چهارچوب و محدودۀ خود (( )selfکه با وطن در پیوند است) و خیالی در محدودۀ بیرون
(با غرب پیوند دارد) تئوری ال کان را وارونه ساختهام .در مواجهۀ کودک با آیینه ،امر
نمادین ،فعال نیست .درحالی که امر نمادین در جریان مشاهدهگری بالغانۀ سینمایی،
فعال است .تماشای فیلم برای افراد مستقل و آزاد در محدودۀ نمادین رخ میدهد که
مواجهۀ سینمایی را درون یک زمینۀ اجتماعی (سالن سینما) تجربه میکنند .یعنی
برخالف مواجهه در مرحلۀ آیینه که فار غ از مداخلۀ زبان و اجتماعی شدن است ،مواجهۀ
سینمایی با غرب ،ویژگیهای اجتماعی متفاوتی مانند زبان ،فرهنگ ،تاریخ ،مذهب،
قومیت ،نژاد ،طبقه ،جنسیت و ملیت را درگیر میکند که به وا کنشهای ضدونقیض،
مقاومتی و متفاوت منجر میشود.
آسیب فکری بهترین نقطه برای بروز نگاه انتقادی دکتر نفیسی به مدرنیته و نسبت
غرب با ایران است .وی آسیب فکری را هدیۀ زهرآ گین مدرنیته (ص )155 .میشناسد.
این اصطالح را نفیسی به صورت خشونت معرفتی معرفی کرده است (epistemic
 .)violenceمعرفتشناسی نظریۀ شناخت است .یعنی آنچه را میدانیم چگونه میدانیم
اما خشونت معرفتی مفهومی است که بیشتر در مناسبات استعماری به کار میرود
و اصطالحی متعلق به گایاتری اسپیوا ک Gayatri Chakravorty Spivakتئوریسین
هندیتبار است؛ درکی که استعمارگران از کشورهای تحت سلطۀ خود میپرا کنند،
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حقایقی را پنهان میکنند و دروغهایی را میتراشند که حاصل عقل استعماری آنهاست.
رابطۀ نئواستعماری غرب با ایران به این معنا بود که ایرانیان ،نه دچار آسیب و
خشونت مستقیم (که مشخصۀ استعمار کالسیک است) بلکه دچار چیزی شدند که
خانم اسپیوا ک آن را آسیب یا خشونت فکری مینامد .یکی از نمونههای این آسیب
فکری ،کلیشهسازی شرقی از ایرانیان به مدد عکس است .این آسیب فکری ،شامل
محصوالتی میشود که شرقشناسان دربارۀ ایران تولید میکردند .یک ایران عجیب و
غریب ،دارای تقسیمبندی جنسیتی ،عقبمانده ،مردمانی آسیایی و مکار در سرزمینی
غنی که برای غرب اهمیت دارد .آسیب فکری جزء جداییناپذیر گسستهای گسترده
و فروپاشیهای همیشگی مدرنیته است (ص.)156 .
مسئلهدار شدن نظریۀ سینمای ملی (ص )73 .نفیسی میگوید از میانۀ دهۀ  1980به
این سو ،اندیشههای تازهای در این زمینه مطرح شده که ملتها چگونه با تخیل و تأمل ،با
فراموشی گزینشی و از طریق ارائه در رسانههای جمعی
بازنمایی و ضدبازنمایی و با یادآوری و
ِ
و فرهنگ عامه شکل میگیرند و تعریف میشوند .بروز این اندیشههای تازه ،هرگونه مفهوم
یکپارچه از ملت و هویت ملی را متزلزل ساخته است (اندرسون  1983و  )...اینکه چنین
فرضیهای درمورد ملتهای کهن هم صادق هست یا نه ،جای سؤال دارد .اما با توجه به
همان فرضیه ،دکتر نفیسی مینویسد مفهوم سینمای ملی دچار تغییر بنیادی شده است.
ببینیم این تغییر بنیادی در نظریۀ ایشان چیست؟
در واقع استیون کرافتس  Crafts Stevenپیشنهاد کرده است که چون ملتها حالت
حدوثی و سازهای دارند ،یعنی دارای جنبۀ احتمالی و درآمیختگی فرهنگی هستند ،بهتر
است به جای سینمای ملی از اصطالح سینمای ملت دولت استفاده کنیم (ص.)73 .
به گمان من آقای نفیسی با سینمای ملی به دو نحو برخورد کرده است؛ از سویی
معتقد است چنین سینمایی وجود دارد زیرا :ایرانیان معاصر نیز با تاریخ و سنتهای
هنری دیرپای این سرزمین همچنان رابطهای پویا دارند .این پیوستگی و عامل
اصلی در تسکین ضربههای ناشی از انواع گسستهای تاریخی از جمله ضربههای
مدرنیته بودهاست .از آنجایی که برخی از عوامل پیوستگی فرهنگی مانند زبان فارسی
نمایشی این
و سنتهای فرهنگی ،اسطورهشناختی ،تاریخی ،دینی ،ادبی ،هنری و
ِ
سرزمین از همان آغاز پشتوانه و پشتیبان سینمای ایران بودهاند ،میتوان این سینما را
سینمای ملی یا سینمای ملت  -دولت نامید (ص.)78 .
از سوی دیگر سینمای ملی را در محدودۀ جغرافیایی ملت  -دولتها در نظر
ً
نمیآورد و اساسا ،در این مورد واقعیت را امری ساختنی میانگارد و مینویسد :سینمای
ملی را نه میتوان محدود به محصوالتی دانست که افراد یک کشور در محدودۀ مرزهای
ملت  -دولتها تولید میکنند و ( ...ص.)78 .
به عبارت دیگر وقتی آقای نفیسی دربارۀ سینمای ملی ایران صحبت میکند،
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منظورش فقط فیلمهای تولیدشده در داخل ایران نیست ،بلکه آن را در همان شبکه
میبیند .یعنی به جابهجایی و پرا کندگی عظیم افراد در درون و بیرون مرزهای ملی توجه
دارد (ص .)73 .همانطور که در کتاب چهارم بهوضوح توضیح داده به فیلمهایی هم
پرداخته که به صورتی لهجهدار در خارج از ایران تولید شدهاند .نفیسی مینویسد حضور
همزمان گذشته و حال در خودآ گاهی فیلمسازان و تماشا گران ایرانی قوام یافتهاست که
بر اساس صورتبندیهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،ایدئولوژیک ،متنی و از جنبۀ
مؤلف متمایز میشوند.
ایشان ،سینمای ایران را همزمان هم محلی میشمارد ،هم ملی ،هم فراملی و هم
جهانی (ص )98 .یا بیناقومی (ص .)73 .با این مقدمه ،سینمای ملی در تعریف نفیسی
سینمای ملت -دولت هم نیست .چون ملت – دولت ،نوع خاصی از دولت است که
مشروعیت خود را از ِاعمال حق حا کمیت ملی در یک قلمرو مشخص کسب میکند.
با این تعریف ،سینمای ملی موردنظر نفیسی البته وجود دارد ولی نهتنها در محدودۀ
ملت -دولت ،بلکه در محدودۀ جهانی واقعیت یافته است .نویسنده ،کتاب اول را با
ُ
تعریفی که از فکلی بهعنوان یک فرهنگ جهانی ارائه میدهد ،به پایان میرساند :جهانی
شدن و تعامالت جاری و روابط متقابل ایران و غرب ،به رغم دشواریهای سیاسی
ً
ُ
گونا گون ،احتماال تکامل گونۀ سینمای فکلی را در پی دارد زیرا اینگونه به ذهنیتهای
منفرد تازه و هویتهای ملی جدید ایرانیان در جهان فراملی و چندپارۀ امروز میپردازد
(ص.)420 .
در واقع سینمای ملی ،هم در محدودۀ جغرافیایی تعریف شده ،هم در محدودۀ
اندیشه و تفکر و احساس ایرانی در هر کجای دنیا .چنین نگاهی به گمان من به جایگاه
خود نویسنده بهعنوان یک ایرانی خارج از وطن برمیگردد و از عشق و میلی سوزان که
در وجود او برای پیوند خوردن با سینما و هویت ملی دارد ،ریشه میگیرد .در این مورد،
ا گر واقعیت امری ساختنی باشد ،نفیسی آن را به نفع خود و ایرانیان تمام دنیا میسازد.
در اینجا الزم است دو پیشنهاد پژوهشی را مطرح کنم:
اول :میرزا ابراهیم خان دارای لقب عکاسباشی فاقد لقب صنیعالسلطنه .یکی از
شخصیتهای مطرح در تاریخ سینمای ایران ،میرزا ابراهیم خان عکاسباشی است
که نویسنده همه جا او را بهعنوان میرزا ابراهیم خان صنیعالسلطنه نام برده است.
میدانیم که صنیعالسلطنه لقب پدر ابراهیم بود و اثبات این نکته ،محتاج کوشش
چندانی نیست .در ابتدای سفرنامۀ مبارکۀ شاهنشاهی و در فهرست ملتزمین رکاب
و در پای بسیاری از عکسهای همان کتاب ،همه جا به «غالم خانهزاد ابراهیم بن
صنیعالسلطنه» اشاره شده است .لقب میرزا ابراهیم خان ،فقط عکاسباشی است و در
منابع دیگر ،احمد پسر صنیعالسلطنه.
دوم :صحافباشی .آغاز بخش شیوۀ کارگاهی تولید و نمایش (ص )104 .با یک
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اشتباه تاریخی شروع میشود که بخشی از آن در ترجمۀ تصحیح شده و بخش دیگری
از آن باقی مانده است.
در  28مه  8( 1897خرداد  ،)1276یعنی کمتر از دو سال پس از اولین نمایش عمومی
فیلم در پاریس ،نخستین نمایشدهندۀ تجاری فیلم در ایران میرزا ابراهیم خان
صحافباشی طهرانی در لندن به تماشای فیلم (عکس متحرک) نشست .وی شرح
این رویداد را در سفرنامهاش آورده است .سه سال بعد صحافباشی در اروپا و ایران به
فیلمبرداری از وقایع روزمره پرداخت.
اما در متن انگلیسی روز حادثه یعنی روز بیست و هشتم را ندارد و به جای
صحافباشی نوشته است صنیعالسلطنه که خوشبختانه در ترجمۀ فارسی این
اشتباه تصحیح شده است .اما مترجم گرچه این بخش را تصحیح کرده ولی در ادامه،
همان اشتباه نویسنده را ادامه داده و نوشته است که صحافباشی در اروپا و ایران به
فیلمبرداری از وقایع روزمره پرداخت (ص.)104 .
اشتباه به صفحۀ  184در زیرنویس عکس شمارۀ  37نیز کشیده شده است؛
ً
«فیلمبردار این فیلم احتماال ابراهیم صحافباشی بوده» که باید خواند «ابراهیم خان
عکاسباشی» البته در صفحۀ  98کتاب این غلط وجود ندارد و نوشته شده است که
ً
احتماال صنیعالسلطنه فیلمبرداری کرده که منظورش میرزا ابراهیم خان است.
دو پیشنهاد نیز برای ترجمۀ کتاب ارائه میدهم؛
اول :در صفحۀ  294دو جمله وجود دارد که بسیار حساس است و به نظر من میتواند
از نظر ترجمه مورد توجه قرار بگیرد :جایی که درمورد بازنمایی سرزمینی متحد و مدرن
صحبت میشود ،جملهای وجود دارد (ص 196.کتاب انگلیسی):
and both were forced to enter into the microphysical struggles and negotiations of
nationhood with opponents and dissidents (authorial formation)  and with public tastes and
)demands (spectatorial formation (p195

ُ
رد ملت با مخالفان و
هر دو نا گزیر بودند وارد عرصۀ منازعات و کشا کشهای خ ِ
دیگراندیشان (صورتبندی مؤلفان) و پسندها و تقاضاهای عمومی (صورتبندی
مخاطبان) شوند (ص.)294 .
پیشنهاد من این است:
هر دو نا گزیر بودند با مخالفان و دگراندیشان (صورتبندی مؤلفان) و با پسندها و
ُ
تقاضای عمومی (صورتبندی مخاطبان) وارد عرصۀ منازعات و مباحث خرد دربارۀ
ملت بودن[چیزی به اسم ملت بودن] بشوند.
دوم :دربارۀ وطن و حضور در غربت.
دیروز دربارۀ ترجمه تنها یک جمله که به نظرم خیلی حساس آمد با دکتر نفیسی
تماس گرفتم و امروز ایمیلی دریافت کردم :این جمله در پایان حکایتی میآید که در
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صفحۀ  42ترجمه ذکر شده است :صحنههای جنگی و چهرۀ فراموشنشدنی بازیگر
یکنند  The Cranes are Flyingیعنی تاتیانا ساموئیلووا
کها پرواز م 
کل 
اصلی فیلم ل 
 Tatiana Samoelovaبرای همیشه در ذهن من حک شده است .حاال که پس از گذشت
نیم قرن خالصۀ داستان فیلم را در دفتر خاطرات آن سالم میخوانم بسیار تحت تأثیر
لکلکهایی قرار میگیرم که در آسمان پرواز میکردند .لکلکهایی که برای تاتیانا
یادآور عشق ازدسترفتهاش بوریس بودند که در جنگ کشته شده بود .حاال که آن
تصویر را به خاطر میآورم به یاد خسران خودم میافتم ،به یاد کشورم که در غربت آن را از
کف دادهام .آری چنین است قدرت تشابه و تناظر و قدرت یادمان سینمایی (ص.)42 .
و نوشتۀ دکتر نفیسی:1
آقای تهامی عزیز ،خیلی ممنون برای نظرتان نسبت به ترجمۀ کتاب و اصالحی
که پیشنهاد کردید .من با شما موافقم .امیدوارم رونمایی ترجمۀ کتاب به خوبی
برگزار شود .متاسفانه من بسیار دیر متوجه زمان برنامه شدم و نمیتوانم در آن
شرکت کنم .امیدوارم نظرات شما و دیگران در جایی منتشر شود .قربانتان .من
االن در یک کنفرانس در یونان هستم.
پرویز اجاللی :سالم به حضار گرامی .البته من منظورم این بود که جلسۀ رونمایی
تا حدی متناقضی است چون کتابی قرار است معرفی شود و وقتی یک نفر رامعرفی
 .1بخشی از متن به زبان انگلیسی و بخشی به زبان فارسی ولی با حروف انگلیسی نوشته شده بود که
برای مخاطبان فارسیزبان به شکل کامل با حروف و زبان فارسی ترجمه و تدوین شد.
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میکنند ،تعریف میکنند بنابراین چون من کتاب را خواندم ولی در جایگاه معرفی دکتر
نفیسی نیستم ،چون مثل آقای تهامینژاد و دکتر شهبا آشنایی از نزدیک با ایشان ندارم ،
کتاب را خواندم و از دیدگاه شخصی خودم نکات انتقادی نوشتم بنابراین گفتم بهتر است
کتاب اول معرفی شود ،محسناتش گفته شود که وظیفۀ اصلی این جلسه است و در
آخر کمی انتقاد برای اینکه خوانندگان بیشتر عالقهمند شوند .فکر میکنم مسئلۀ مهمتر
از این جلسه این است که ما یک سینمایی داریم که از دانش سینمایی جلوتر است؛
یعنی سینما رشد کرده ولی دانش سینمایی به اندازۀ آن رشد نکرده است .در بیشتر
کشورها یک مرحلهای پیش آمده که یکباره دانشگاهها ،مؤسسات فرهنگی ،منتقدان
فیلم و  ...عالقهمند شدند به سینما و دانش سینمایی تقویت شده است بنابراین
کتابهایی مثل کتاب دکتر نفیسی گامهای مهمی در جهت این اتفاق یعنی دانشگاهی
شدن سینما هستند .بنابراین خود نفس موضوع یک گام به پیش است و تشکیل این
ً
جلسه واقعا یک فرصت مغتنم است .انتقادهای من انتقادهای شخصی است یعنی من
درمورد بررسی سینما از دید تاریخی و تاریخ اجتماعی سلیقههایی دارم که گاهی این
سلیقهها ممکن است شکل انتقاد بگیرد .دکتر نفیسی در بخش اول سعی کردند از ابعاد
گونا گون سینما را ببینند و اصطالح صورتبندی را به کار بردند که به معنای شکلگیری
اجتماعی یا به معنی چهرۀ سیاسی اجتماعی سینماست چون  formationرا میتوان دو
جور تعبیر کرد؛ هم معنی پروسهای دارد و هم معنی محصول پروسه .در این بخش ،دکتر
اشاره کرده به رابطۀ مدرنسازی و غربیسازی و شکلگیری سینما که این دو ،یکدیگر را
تقویت کردند .در بحث شکلگیری یا چهرۀ فناورانۀ سینمای ایران ،ایشان دربارۀ دورۀ
کارگاهی ،شیوۀ تولیدی تلفیقی در زمان پهلوی دوم و بعد از انقالب و نقش تعیینکنندۀ
دولت بحث کرده.
در اینجا فقط به نظر میآید چند نکته است که میشود بیشتر درموردش دقت
کرد؛ یکی درمورد نقش اقلیتهای قومی که به نظر من مقداری اغراق شده بهطوری
ً
که مثال در جایی اینگونه اعالم شده که اقلیتهای قومی و واسطههای کارآفرینی
چندکاره ،سینمای ایران را به پیش بردند .اقلیتهای قومی بهویژه ارمنیهای مسیحی
با ارمنستان و خیلی جاها ارتباط داشتند بهخصوص اینکه زمین نداشتند و بهعنوان
فعاالن صنعتی کار میکردند .آنها خیلی از اختراعات جدید مثل عکاسی مکانیکی را به
ایران آوردند؛ از جمله در سینما نقش مهمی داشتند ولی به نظر میآید در همه جای
کتاب ،این اقلیتهای قومی بهعنوان یکی از عناصر مهم در سینمای ایران شناخته
شدند حتی درمورد یهودیها و عربها گاهی گفتند سینمای ایران دست عربها و
روسها بوده .درست است که ارمنیها در جنبۀ فنی سینمای ایران نقش داشتند ولی
ما میدانیم اقلیتها به این شدت در سینمای ایران نقش نداشتند.
ً
آنها در سناریونویسی و اصوال در محتوای فیلمهای سینمایی کمتر اثر داشتند.
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درمورد بعد از انقالب هم اشاره کردند به اینکه نقش تعیینکنندۀ دولت و بعد اشاره
کردند به بخش خصوصی .بعد از انقالب بخش خصوصی مدعی و رقیب دولت نبوده
و هنوز هم بخش خصوصی وابسته به دولت در حوزۀ اقتصادی است البته فیلمسازان
از لحاظ فکری به عوامل دولت تبدیل نشدند و سعی کردند استقاللشان را حفظ کنند.
حتی فیلمسازان مسلمان از دید اسالمی وارد بحثهای تفسیر اسالم شدند مانند آقای
میرکریمی و  ...و بعد درمورد منابع خارجی که فیلمسازان امروزه در خارج از کشور به
دست میآورند خیلی تأ کید کردند که این هم به نظر من از ویژگیهای اصلی سینمای
بعد از انقالب نیست .به نظر من ،دور بودن از ایران ،تاحدی اهم و فیاالهم را برای
ایشان تغییر داده است .بحثهای فلسفی و تا حدودی جامعهشناسی از جمله بحث
مدرنیته از دیدگاه ال کانی یعنی مدرنیته بهعنوان تصویر غیر را گرفتن در مقابل تصویر
غیر ،تصویر خود را ساختن ،بحث مفصل و بسیار جالبی را مطرح کردند و نتیجه اینکه
ایرانیها ابتدا حیرت میکنند و حس حقارت و در نهایت خود را مییابند و خودشان را در
سینمای ایرانی میبینند که سینمای ایران در این اواخر خودش را بازی میکند نه ایرانی
تحقیرشده را یا مقلد بحث جالبی است ولی بحث فلسفی است و اشکالش این است که
این بحثهای فلسفی وارد مصادیق نمیشود و این برای کتاب تاریخی اجتماعی جالب
نیست چرا که این دست کتابها مملو از توصیف و جزئیات خارجی است که تحلیل هم
همراهش است.
در جایی اشاره میشود که سینمای ایران سینمای سکوالر است که به نظر
من نامربوط است چون سینما سکوالر یا غیرسکوالر ندارد .محتوای فیلم میتواند
ارزشهای اخالقی مذهبی و انسانی را ترویج کند و این ارزشها خیلی با هم فرق ندارند.
ارزشهایی مثل وفاداری ،محبت به دیگران و  ...همیشه هستند و نمیتوانیم بگوییم
سینمای ایران سکوالر بود چون بحث سکوالر مربوط به سیاست است .درواقع جاهایی
واژههایی به کار بردند که مناسب نیست و امیدوارم تصحیح شود مثل اصطالحات
بیمعنایی که برخی روزنامهنویسان به وجود آوردند مثل فیلمفارسی یا فیلم آبگوشتی.
زمانی دکتر کاووسی اعالم کرده بود این فیلمهای ایرانی ،ایرانی نیستند و ربطی به جامعۀ
ایران ندارند بلکه زبانشان فقط فارسی است که این حرف از نظر جامعهشناسی یا تجربۀ
زندگی ،اشتباه است .فیلمهای عامهپسند ایرانی هستند و مثل فیلمهای هنری بازتاب
جامعۀ ایرانی هستند و قطعا ارزشهای جامعۀ ما -خوب یا بد -با آنها منعکس میشود
و به نظرم اصطالح فیلمفارسی مناسب نیست و ما باید از این اصطالحات دوری کنیم.
مطالعات سینمایی و حتی فرهنگی به سمت تفسیر رفته و از عینیت یعنی آوردن
ً
شاهد و مثال برای هر ادعا دور شده مثال فرض میکنیم جایی بحث میکند که در اوایل
دهۀ  1280جمالزاده ،دانشآموز مدرسه بوده .در مدرسه فیلمی نشان میدهند که
کودکی در حال غذا خوردن دست در دماغش میکند و خورا ک را درست نمیجود.
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فیلم صامت است .مدیر مدرسه به بچهها توضیح میدهد که این نحوۀ غذا خوردن
زشت است و حاال تفسیر نویسنده این است که سبک زندگی مدرنی که فیلمها ترویج
میکردند چنان با وضعیت رایج جامعۀ ایران متفاوت بود که به توضیح شفاهی احتیاج
داشت یعنی آداب غذا خوردن در ایران اینگونه بوده در صورتی که در گذشته در ایران
ً
آداب بسیار جدی و خوبی دربارۀ غذا خوردن بود مثال در کوچه و خیابان مردم غذا
ً
نمیخوردند که گرسنهها نبینند یا مثال روز جمعه که حرمت دارد ،منیجک به سینما
میرود در صورتی که اشتباه است و حرمتی ندارد .از این نمونهها که با تفسیرهای
جآقا
عجیبی همراه است بسیار دیده میشود .نویسنده با دقت بسیار باالیی فیلم حا 
آ کتور سینما را بررسی میکند .در دو جا به دو نکته اشاره میکند؛ یکی اینکه رجیستور
ماشیننویسش سبیل دارد .رجیستور سبیلش را کوتاه میکند و نویسنده این را از مردی
ُ
انداختن فکلیها و اینکه وقتی مدرنیته میآید ،همجنسگرایی در ایران تبدیل به
دگرجنسخواهی میشود تفسیر میکند .یا در جایی دختر و پدر در این فیلم نشستهاند
و پدر قلیان میکشد و با دخترش صحبت میکند .پدر به اشتباه ،انگشت دخترش را در
دهانش میگذارد و تفسیر میکند که این اشارهای است به زنا با محارم .به نظر میرسد
وقتی نویسنده در جاهایی یک تفسیر ال کانی دربارۀ مدرنیته و سنت ارائه میدهد به
سبک پستمدرنیسم حرفهای مهمی میزند ولی وقتی آنها را در سینما پیاده میکند
ً ُ
دچار اشتباهات بدی میشود .مثال فکلی را هم بهعنوان یک گونۀ فیلم تعریف میکند
ُ
ً
و گاهی فکلی را با مطربان یکی میداند و درمورد طردشان از مردم اغراق میکند مثال
به مرتضی احمدی اشاره میکند که کسی همراهشان نبود ،کسی به آنها زن نمیداد،
در هیچ ادارهای استخدام نمیشدند ،مرگشان بیسروصدا بود ،هیچ مردهشوری حاضر
نبود این هنرمندان را بشويد و  ...بعد در جایی نام میبرد مثل هدایت ،مجتبی مینوی،
ً
ُ
فرزاد و ...تقریبا همۀ روشنفکران که کافه میرفتند و بحث میکردند را فکلی خوانده و به
نظر میآید که خود نویسنده هم فکر میکند که کافه رفتن و خوردن نوشیدنی یعنی ارتداد
و تخطی از فرهنگ ،یعنی پستمدرنیسم محافظهکاری میشود.
ُ
در صفحۀ  402مینویسد میان فکلیهای غربزده و روشنفکران متجدد باید تفاوت
گذاشت البته همۀ روشنفکران تا اندازهای فکلی بودند .ما در فیلمهای عامهپسند ایرانی
ُ
بهطور دقیق چند چیز داریم شبیه فکلی؛ یک جوان دیوسیرت داریم که آدمی است که
کراوات میزند ،بسیار شیک است ،مشروب میخورد و دختران را گول میزند و یک الت
ُ
جوانمردی است که دختران را نجات میدهد .یک فکلی دیگر داریم که ژیگولی است که
از بیرون شیک است و دنبال دختران میافتد که نقشش را هم اغلب جمشید مهرداد
بازی میکرد ولی درواقع فقیر است و پول ندارد ولی خیلی ژیگولی سطح باالست.
تیپ دیگری هم داریم که در فیلمهای دهۀ  40وقتی موج گنج قارون میآید ،جوان
پولداری که خواستگار دختری است و بعد جوانمرد سطح پایینی مثل فردین هم داریم که
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میخواهد با دختر ازدواج کند .خواستگار ،حقهباز است و میخواهد به اسم ازدواج پولهای
ً
دختر را بدزدد .این تیپهای ما هستند که نویسنده به درستی وارد آنها نمیشود .ولی مثال
در صفحۀ  405یک استثنا قائل میشود و روشنفکران چپگرا را جدا میکند و در کنار نهاد
ُ
روحانیت و مقامات حکومت ،جزو مخالفان فکلیها آورده است.
ُ
بههرحالفکلیهامظهرراهبردهای گونا گوندر زمینۀهمذاتپنداریوبیگانهسازی
بودند و در جوش خوردن فرهنگ غرب ،امور غربی را اشاعه میدادند و در عین حال
فرهنگ بومی خودشان را نفی میکردند با این حال با تقلید افراطی به نقد سنتهای
غربی و ایرانی میپردازند که به نظر میآید یک تیپ مبهم و در واقع نوعی تفسیر بیبا کانه
است .در جایی که بحثهای نظری مطرح میشود ،انسانشناسان میگویند خوب
است -که البته خودش قابل انتقاد است -چون مدرنیته را به بحثهای فلسفی تقلیل
میدهند ولی واقعیت این است که مدرنیته بیش از این حرفهاست .نگاه به مدرنیته
بهعنوان یک تغییر فرهنگی و فلسفی و فراموش کردن پایههای مادی و نفی آن به خاطر
بدیهایی که در جنگ جهانی آورده غلبه دارد ولی برای جامعۀ ایرانی قابل بحث نیست
چون همه میخواهند مدرن شوند ولی بحث این است که وقتی از بحثهای فلسفی
جدا میشویم و وارد سینما میشویم ،نمیتوان این بحثها را بهطور مصداقی بیان کرد
چون بسیار گستردهاند.
در جاهایی ادعاهایی از نقلقولها شده است .مثال خارجیها یا ایرانیهای مقیم
ً
خارج که فیلمهای ایرانی را ندیدند و اشتباهاتی دارند مثال آقای عبداهلل سودآور ،مورخ
هنر که گفتند ترجیح آشکار آرمان با واقعیت و ترجیح سبک بازبینی طبیعی و واقعی نه
تنها در ذات و هنر ادبیات ایران نهفته است و نویسنده آن را ادامه داده ،بلکه در سینمای
ً
ایران و دریافت فیلمهای خارجی نقش اساسی دارد که این واقعا حرف نادرستی است.
شب عید ،تلویزیون فیلمی پخش میکرد که کمدیترین حالت آن این بود که یکی از
هنرپیشهها خورشت میخورد و تف میکرد و یکی چای مینوشید و هورت میکشید.
ما در فیلمهای فارسی بیشتر حالتهای پرخاشگرانه دیدهایم .کدام فیلم ایرانی را
ً
دیدهاید که مثال زیبا باشد و جز این باشد .در فیلمهای قدیمی دهۀ  50در خانهها کاشی
را نگاه میکردند .االن تلویزیون رسانۀ ملی از قدیمیترین خانه در جنوب تهران فیلم
میگیرد و سینمای ما تزئینی نبوده و این ادعایی که آقای سودآور کرده دربارۀ هنر ایرانی
بوده است.
بحثهای من به این معناست که ا گر ما سینمای ایران را به بحثهای کالنی مثل
مدرنیته نسبت دهیم به نظرم مقداری خطرنا ک است چون ما به یک تاریخ اجتماعی
ً
نیاز داریم که در بعضی جاها هست مثال وقتی وارد فیلمها میشود بعضی جاها با دقت
جزئیات اجتماعی را میگوید .این را نه بهعنوان نقد کتاب ،بلکه بهعنوان یک اخطار باید
در نظر بگیریم که بیشتر با شواهد حرف بزنیم و روی جزئیات اجتماعی و زندگی معمولی
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بحث کنیم چون بسیار تمایل به حرفهای کالن و فلسفی داریم بلکه در حوزه سینما هم
خیلی روشن و عینی با شواهد صحبت کنیم و تاریخ سینما را با تناسب اینها بسازیم.
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محمد شهبا :همۀ سخنان آقای تهامینژاد را قبول دارم و خیلی خوب خالصه کردند
و از آقای اجاللی هم خیلی تشکر میکنم اما یک سؤال دارم .ما درمورد سینمای ایران
دو راه بیشتر نداریم؛ یکی اینکه ا گر ستارگان ما بودند؛ فردین ،ناصر ملکمطیعی و ...
در حال خوردن آبگوشت ،خواندن و  ...یک راهش این است که ما بحثهایمان را
در همان حد پایین بیاوریم که من نمیپسندم .برای اینکه ما از میری باالتریم چون
پژوهشگریم و نظریه داریم .دوم اینکه خیلی باالتر از اینها حرف بزنیم .چه دلیلی باعث
شد که سینمای ایران تبدیل به همان سینمایی شد که من میپسندم (آبگوشتی)
برای اینکه ملغمه است .آقای نفیسی راه دوم را انتخاب کرده است .درمورد تاریخنگاری
سینمای ایران در سطح فردین خیلی کار کردیم .متأسفانه بیشتر نوشتههای ما درمورد
سینمای ایران ،آنهایی که جنبههای جذابیت تاریخی دارند و اندازهشان یکسان است
یعنی تحلیل سینمای ایران در همان حد محتوای سینماست.
آقای نفیسی سینمای ایران را در دل یک پدیدۀ کلی به اسم مدرنیته قرار داده است
و باید قبول کنیم اولین باری که ما ایرانیان سند داریم که با تمدن غربی مواجه شدیم،
حیرت کردیم و اولین سفرنامه ،اسمش «حیرتنامه» است.
ما زندگی اجتماعی ایران را االن یعنی سال  1394با زندگی قاجار مقایسه میکنیم که
هیچ تصوری نداریم .از سوی دیگر سینمای علی حاتمی را سینمای ملی مینامیم که
همان زمانی بود که در آبانبارها باید هشتاد پله پایین میرفتیم و کرم بود که به ملیت
ما نسبت میدهید .سینمای ایران به دلیل اهمیتی که پیدا کرده در دنیا بهحق یا ناحق
مورد توجه تئوریک است.
چرا وقتی یک خارجی مثل ویتیکر همین حرفها را میزند ،ما بسیار استقبال میکنیم
ولی وقتی آقای نفیسی حرف میزند ،نمیپسندیم؟ من پیشنهادی کردم .گفتم جلد اول
را بنویسیم تاریخ اجتماعی سينمای ایران اثر ادوارد برانیگان ترجمۀ محمد شهبا؛ ببینیم
که چگونه دربارهاش قضاوت میکنند .هیچکس جرئت نمیکند حرف بزند ولی وقتی حمید
نفیسی است ،چون میشناسیمش ،از یک ایرانی نمیپسندیم راجع به سینمای ایران -
حتی ا گر مصداقها نازل هستند  -حرف جدی بزند .من با این مخالفم .پژوهشگر ایرانی
میتواند برای مخاطب جهانی (من بهعنوان دفاع از کار خود) دربارۀ سینمای ایران با زبان
تئوری جهانی بنویسد .باید از ال کان ،مدرنیته ،حیرت و  ...حرف زد نه در حد میری و آبگوشت
و محتوای سینمای ایران .ا گر قرار بود اینگونه بنویسیم ،دلیلی برای نوشتن این کتاب نبود.
ً
اصال تاریخ اجتماعی ایران چه بوده که تاریخ سینمایش چه باشد اما در برهۀ استراتژیک کلی
جهان ،ایران کشور بسیار مهمی است و سینمایش هم خیلی مهم است .قبول دارم که برخی
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من ایرانی که سینمای ایران را میشناسم با مصادیق نمیخواند
از حرفهای کتاب برای ِ
مخاطب خارجی بسیار جذاب است .جالب است که در  20سال گذشته راجع به
اما برای
ِ
هیچ سینمای ملی به اندازۀ حجم  2000صفحهای این کتاب ،مطلب به انگلیسی چاپ نشده
است .اینها را بهعنوان رد حرفهای آقایان تهامی و اجاللی نگفتم بلکه جهت دفاع از اینکه
چرا دو سال وقت گذاشتم عرض کردم.
فضلاللهی :فیلمی میسازم دربارۀ رفتارهای ماندگار سینمای ایران و االن وارد
مصداقها شدهام .ممنونم از ترجمۀ کتاب چون یکی از مصیبتهای ما منتقدان
سینما همین بود که این کتاب ترجمه نشده بود اما با این توصیفی که آقای اجاللی کرد
ً
تصور میکنم دیدی که آقای نفیسی هنوز به سینمای ایران دارد ،اصال معاصر نیست و
نگاهش در دهۀ  20و  30مانده است .شما چیزی فرمودید دربارۀ زبان جهانی .همین
کاری که آقای نفیسی میکند با فهم بیشتری داخل ایران ،مراد فرهادپور ،مازیار اسالمی
در کتاب تهران پاریس و سینمای عباس کیارستمی (فرهنگ صبا ،1387 ،چاپ دوم :رخ
داد نو )1388 ،انجام میدهد .با زبان جهانی داخل ایران صحبت میکند اما انگلیسی
نمینویسد .من عرضم این است که به زبان انگلیسی نوشتن شاید یک روشنفکری یا ادا
باشد و میتوان فارسی هم نوشت.
اجاللی:بحث نقد به این معناست که ما یک کار ارزشمند را نقد میکنیم ولی وقتی
ً
نقد میکنیم میخواهیم یک گام جلو برداریم .بحث من این بود که اوال ما سینمای
پیشرفتهای داریم اما دانش سینمای ما هنوز پیشرفتی نداشته است ولی ایرادی که من
از کتاب میگیرم این است که نقد به معنای نفی نیست .من میگویم کتاب در سطح
فلسفی و تئوریک ،مدرنیته را به سینما ربط داده است که همه این کار را انجام دادهاند
و ایشان هم بحثهای خوبی کردهاند ولی من گفتم این کتاب حداقل در جلد اول برای
اینکه بحثهای کالن را به مصادیق معقول بیاورد و به سطح پایین ربط دهد ،مشکل
دارد یعنی باید گامی جدید برداشته شود که این حرفها شکسته شود و در فیلمها تجزیه
شود .این درواقع نفی حرفهای کالن ایشان نیست .معنیاش این است که باید گام
دیگری برداریم و بعد اینکه به نظر من کسی که راجع به ایران تحقیق میکند در هر جای
دنیا و با هر زبانی ،فرقی نمیکند .به انگلیسی نوشتن نه امتیاز مثبتی است و نه امتیاز
منفی است .البته مثبت است بدین معنا که با جهان حرف میزنیم ولی راجع به محتوا
امتیاز نیست .اینها نظر شخصی من بود و کسی میتواند کتاب را بخواند و شواهدی بیابد
و سخن مرا رد کند ،بنابراین به نظرم بحث ما معرفی کتاب است و سخن ایشان بهعنوان
کسی که کتاب را نخوانده کمی تند است.
فضلاللهی :من نگفتم کتاب بد است؛ شما فرمودید .از فرمایشات شما به این نظر
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ً
رسیدم که مثال شما فرمودید فکلی را از صادق هدایت گرفته تا بزرگ علوی تا فردین و
سینمای بدنه .آنچه از تحلیل شما برمیآید ،تصویر سینمای ایران نزد آقای نفیسی در
دهۀ  1330و  1340مانده است.
شهبا :این جلد از سال  1276تا  1320را شامل میشود و به  30و 40هم نمیرسد.
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ادامۀ سخن فضلاللهی :آقای بیضایی دیپلم دارد و همۀ آثارش را به فارسی نوشته
اما در دانشگاه آمریکا در حال تدریس است و همۀ آثارش ترجمه و جهانی شده است.
تهامینژاد :موضوعی که خیلی عالقه دارم دربارهاش بحث کنم ،موضوع انتشار کتابهای
نظری بهویژه در دانشگاههای آمریکاست و مشوق بسیاری از نویسندگان جوامع خودش
است که این کتابها را منتشر کنند که من یکی را ترجمه کردم؛ کتاب مقدمهای بر فيلم
مستند  Introduction to Documentaryاثر بیل نيکز  ،Bill Nicholsکه یکی از کتابهای
بزرگترین منتقدان سینمای امروز است .انتشار کتاب تاریخ اجتماعی سینمای ایران در
دانشگاههای آمریکا به نظرم خودش یک افتخار است .شما نمیتوانید یک کتاب را در
آنجا به زبان فارسی منتشر کنید .تنها نظریهای که االن دربارۀ سینمای تبعیض در دنیا
وجود دارد ،نظریۀ آقای دکتر نفیسی است .ایشان از جنبۀ نظری در سینمای جهان در
اوج است و من بسیار ناراحت شدم که شما فرمودید ایشان در سینمای دهۀ  30و 40
ماندهاند .در مقدمۀ کتاب ،شرح حال کل سینمای ایران هست.
حسن یکرنگیان :در ایران جای چنین کتابی خالی بود و روزی که کتاب منتشر شد و به
دست من رسید ،مطالعات دیگر را کنار گذاشتم و شروع به مطالعهاش کردم تا دیروز که
تمام شد و مسئلهای که دکتر کاوسی دربارۀ «فیلمفارسی» گفتند که حتی رسمالخطش
را هم مشخص کردند که «م» باید به «ف» بچسبد .برداشت من از این کتاب این بود
که جامعۀ ایران مدرنیته را خیلی راحتتر از سایر جوامع پذیرفت و بخشهایی که خوب
بود را نگه داشت .تاریخ سینمای ایران با تاریخ سینمای دنیا پنج سال فرق دارد .دربارۀ
ُ
مسئلۀ فکلی ما  1302و  1303داشتیم یعنی در حقیقت کسی که از آنجا آمده ،مظهر
روشنفکری نیست و آدمی است که تظاهر به روشنفکری میکند ،حتی قدیم هم به آنها
ً
«مستفرنگ» میگفتند یا حتما نباید چپ باشد .من این کتاب را خواندم و البته باید
ِ
ً
باز هم با عمق بیشتری بخوانم .سینمای ایران یعنی مردم ایران ،ولی مثال در مبحث
ً
قومیت ما باید اقلیت دینی را با اقلیت قومی فرق بگذاریم که مثال خود ما اقلیت هستیم
و اقوام به ما ا کثریت دارند و کاری که کردند و درزمان رضاشاه سازمان پرورش افکار را
ً
درست کردند که تبلیغ رژیم سلطنتی شود و مسلما بعد از هر رنسانسی بازگشت به مفاخر
است که صادق هدایت و بزرگ علوی این کارها را کردند .من معتقدم کتاب وقتی به زبان

نشست نقد و بررسی تاریخ اجتماعی سينمای ایران (جلد نخست)

انگلیسی باشد ،تمام دنیا سینمای ایران را میخوانند .تقدیر میکنم از آقایان نفیسی و
شهبا و همانگونه که آقای اجاللی و تهامینژاد فرمودند؛ مشکالتی هست و نمیشود کار
بدون عیب باشد  .باید بگذاریم هر چهار جلد کتاب در دسترس باشد ضمن اینکه فکر
میکنم از ایدئولوژی نقد خارج شدیم .نقد بر متنی است که آقای نفیسی نوشتند و آقای
شهبا فرمودند من سلب مسئولیت میکنم و باید ایشان باشد که دربارهاش حرف بزنیم.
برخالف فرمایش آقای شهبا ،نسل جوان منتقدان از ابراز نظر نمیترسد بلکه در همین
شمارههای مجالت ،نقدهای بسیار خوبی از اساتید شده است .ا گر نقد ترجمه بود،
شاید شما هم میپذیرفتید بیشتر در این باره بحث کنید و متناسب با این مجلس بود
ً
اما پیشنهاد میکنم حتما بعد از انتشار کامل کتاب با اشراف بیشتری به نقد بپردازیم.
نکتهای که به نظرم میآید این است که ا گر عنوان کتاب «روایتی از تاریخ سینمای ایران»
بود ،آ کادمیکتر بود تا عنوان «تاریخ اجتماعی سینمای ایران».
سؤال :بنده از زبان دو زباندان شنیدم که کتاب غلطهای فاحشی دارد .حتی در حد
سال تولید فیلم .خودم نتوانستم کتاب را کامل بخوانم و فقط بخشهای مربوط به
فیلم مستند را نگاه کردم که بسیار ارزشمند بود اما در عین حال حرف دوستان هم
ً
بیراه نیست .مثال ذکر میشود که فیلم باد صبا ،اسکار را برد در صورتی که در سال 1978
کاندیدا شد .آقای تهامینژاد فرمودند که بخشی از ایرادات در ترجمه درست شده .من
سوالم این است که آیا ما این نوید را به خودمان بدهیم که فارسی نسبت به نسخۀ
اصلی با توجه به پژوهشهای شما ،کاملتر است؟
شهبا :من فکر میکنم باید رکتر بگویم .دوستان! همۀ متن ترجمۀ اصلی کتابی،
آنگونه که من ترجمه کردم چاپ نمیشود ،همانطور که هیچ فیلمی بدون اصالحات
نمایش داده نمیشود .شما نباید قضاوت کنید .شما باید متن اصلی ترجمۀ بنده
را ببینید و اصالحاتی که انجام شده را هم ببینید .متن سوم را هم نگاه کنید و بعد
با انگلیسی مطابقت دهید .برای همین من نوشتم که برخی از اشتباهات تایپی و
تاریخی در ترجمه اصالح شده است ،برخی یادداشتها نسبت به متن اصلی تغییر
ایرانی آشنا به تاریخ ایران ضرورتی نداشت
یافته است و برخی از بخشها برای خوانندۀ
ِ
ً
مثال آقای نفیسی دربارۀ شاهنامه برای مخاطب جهانی سه صفحه توضیح داده
است از طرف دیگر برخی از اصطالحات را به کار برده مثل  mediaworkکه براساس
«دریمورک»  dream workفروید است یعنی همانجور که انسان تناقضهای درونی
خودش را در مواجهه با دیگری به شکل رؤیاها بازنمایی میکند در رسانهها هم افراد
در دید دیگری هم خودشان و هم تناقضهایشان را سازماندهی میکنند و در رسانه
نمایش میدهند.
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نقد شفاهي
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در متن اصلی آقای نفیسی ،صحافباشی را «تهرانی» نوشته برای اینکه ارجاع
میدهد به اسم تهرانیاش که کتاب به این اسم چاپ شده است .من تالشم را تا جایی
که توانستم کردم که تاریخهای اشتباه در متن اصلی اصالح شود ،توضیح تصاویر ا گر
اشتباه بوده درست شود ،جاهایی متن آقای نفیسی درست است اما منابع فارسی ما
غلط است و در تاریخنگاری در سرزمینی که کسی به سند تاریخی اهمیتی نمیدهد
جابهجایی روز و ماه و سال طبیعی است.
اندکی دلآزردگی پیدا میکنم از اینکه  2000صفحه دربارۀ تاریخ اجتماعی سینمای
ایران بدون اسناد مؤسسات پژوهشی ما ساخته شدند که شما نتوانید پژوهش کنید
امکان چند اشتباه تاریخی وجود دارد ولی در این کتاب  1212اصطالح تاریخی فارسی
و اصطالح مربوط به روانکاوی مدرنیتۀ جامعهشناسی به کار رفته که همگی ترجمه
ً
شدهاند و من خواهش میکنم بگذارید کتاب کامال چاپ شود .این جلد کمترین میزان
اصطالحات را داشته چون به دورۀ قاجار و پهلوی برمیگردد و هرچه جلوتر میآییم
مشکالت متن بیشتر است.
ً
واقعیت این است که من اصال نمیخواستم کتاب را ترجمه کنم چون میدانستم
کار بسیار پردردسری است و با آقای نفیسی صحبت کردم که در مقدمه یک جمله
بنویسم و آن این است که« :با توجه به این موارد میتوان گفت برخی قسمتهای متن
کنونی ترجمۀ عین به عین متن انگلیسی نیست بلکه بیشتر با مشورت و نظر نویسنده
به نوعی بازنویسی برای مخاطب ایرانی شبیه است» که در جلدهای بعدی بیشتر هم
خواهد بود.

