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  4 - نظم بخشي به خاطرة بصري از تاريخ معاصر ايران   

   3131دهة  ازايران فيلمي تازه يافته پژوهش در                 
 دمحمد تهامي نژا       

 

در آخرين روزهايي كه روي  مقالة رفتار شناسي فيلمهاي خبري و گزارشي  كار مي كردم با  

كه در آن مقاله مطرح شده بود . در آنجاا ماي    نظريه اي است اقعيِ فيلمي مواجه  شدم كه مصداق و

  خواستم بگويم كه امور واقعي ، زير نفوذ الگو هاي  ذهني  شال  هااي متفااوتي ب اود ماي گيرناد .        

خبر داشت كه مي خواست هر  از فيلمي مستند  پژمان مظاهري پور كارگردان سينماي مستند ايران ،

با اطالع سازد  . نشانه ها و نماهايي از فيلم را بر شمرد  كه آن ها را مي   طور شده  من را از وجود آن

جادا از بافات تااري ي     باه واورخ خن اي ،    و تصاوير را ، به عنوان مواد خام تصاويري   شناختم.  آن

  ( بدون اشاره به او  فيلم و ناام ونشاان آن   ) طي دوسال گذشته و تداوم سينمايي اش   واجتماعي 

از او  فرساتاد .    مباراي  فايلم را     بي قرار باودم تاا   ديده بودم .  ، ايراني فيلم مستند ر دو حد اق  د

و نويسد و نوشات  را برايم ب و پراكنده شدنش در ايران داستان دستيابي اش به اين  نس ه خواستم تا 

 :گفت 
در خاناة فرهناه هااي     ايران ،ان شناسي جشنواره اي از فيلم هاي مستند باست 3131مهرماه  52تا  52در   » 

جهان در برلين برگزار شد. در اين برنامه مجموعه اي از فيلم هاي باستان شناسي و قوم شناسي در باار  اياران   

بنمايش در آمد . تعدادي از اين فيلم ها ساخت ايران بود كه دوره هاي م تلف تاريخ سينماي مستند را ب اود  

ي بود كه خارجي ها در بار  ايران ساخته بودند . از فايلم علاف ) مرياان    اختصاص مي داد وتعدادي هم فيلمهاي

اياران  » سي كوپر ( گرفته تا فيلمهاي جديد تر در بار  ايران. در ميان فيلمهااي خاارجي فيلماي باود باه ناام       

ابانهاا  كه تصوير مستند از ايران مربوط به دوران پهلوي اول ارائه ماي داد . فايلم در بي  «سرزمين شيروخورشيد 

وكوهستانها شروع ميشود و در ت ت جمشيد ادامه مي يابد پس از آن اوفهان و فضاي ميادان نقاش جهاان و    

داده ميشود .بعد از آن دوربين به تهران مي آيد . فضااي   بازار اوفهان و كوچه پس كوچه هاي اين شهر نمايش

م . سان ديدن رضاخان پهلاوي در ميادان   خيابان هاي تهران و ميدان توپ انه تصاوير ديگري است كه مي بيني

 .بعدي فيلم است معدود تصاوير اين ش صيت است ب ش  باغ شاه كه از

خ باستان شناسي برلين و ملاتباه  ن نمي شناختم و تالش مركز مطالعااز آن جا كه نمونه اي از فيلم را در ايرا  

ش در آياد . ياك ك اي    شود و در برلين بنماي با آرشيو فيلم مسلو موجب گشته بود تا اين فيلم از آرشيو خارج

ايان   دكردم و به ايران آوردم .در مجموعه فيلمهاي آرشيوي كه در آرشيو هاي ايران هسات هماننا   ازفيلم تهيه

 (32/ 3/ 52پژمان مظاهري پور  ) «. فيلم را نديدم

  

فريااد  ه هاايش را  روزناما  در ميدان توپ انه ،  سراسر فيلم جز يك وحنه كه پسركي روزنامه فروش 

جايي كه  سر فيلم موسيقي گذاشته شده و در يك وحنه يعنيندارد و روي سرا ي انسانمي زند ودا

 ،. در عنوان بنادي   موسيقي زنده اجرا ميشود ، هستند ، منتظر ورود رضا شاه ، باغشاه دستة موزيك

ن روسي را نمي شناختم هيچ مترجم زبا ودا ، نام تاگفون سيستم ذكر شده است . در معرفي مسئول

تا  ، مرا بب شيد و ضعيفدانيِ كلمه به كلمه  به همين روسي فعأل و خودم شروع كردم به فهميدن و 



 13فيلم باه مادخ   .  ترجمه كند  به دقت  را نويس ها ، تمام ميانروسي  يك مترجم زبان وزي كهر

باه   «اياران  »واژ  ،نوان بنادي  . در عاست دقيقه  و محصول مشترك وستوك فيلم و مژداب لوم فيلم 

 روفوالديمير  اِ اولي  نويسنده و كارگردانِ و   «كشور شيرو خورشيد» چشم نمي خورد . نام فيلم 

 :   3ذكر شده است 

فوگلوم ،   -فيلمبردار ) اپراتور (  . است  كملي ) كارگردان دوم ؟( وفيلمبرداررژيسورگولووني 

و .  در تصاوير شهرها ، دوربين اول وگاهي دوربين دوم و فيلم اوستر -ومبورسلي ، مشاور -دستيار

 بردارش  به دلي  خاوي مشاهده مي شوند .

با يك كاروان شتر و تصاويري بسايار  نزدياك از    روي كوهها و دشت ها ،ومه  بعد از حركت ابر فيلم 

بهام   جمشيد ، زمين ت ت سطح  .مي رسد   ديشتر بانان و شترها ، شروع مي شود و به ت ت جمش

خاكي وسنگالخ است  و در ن ستين تصاوير يك مارمولك نيز در خرابه ها ديده ماي شاود .    ري ته و

ك تمامشاان كااله    زندگي مي كنناد  عشايري و ياروستايياني در كنار اين يادگارهاي كهن ، مردماني

سار فايلم باا واحنه هااي      ، در سرا بعد از اين تصاوير معرفيِ گذشته وحال  اما . پهلوي بر سر دارند 

باا   رو باه عباارخ ديگا    در شهرها و جاده سازي و آسفالت كااري  و كارخانه و سازندگي مربوط به كار

قلملااري ، كارخاناه وطان     ، كارگاههااي  در اوفهان واناي  دساتي  روبرو هستيم . نيروهاي توليدي 

در اين وحنه   اهده مي شود .وقالي بافي و قلمزني مش )اولين كارخانة ريسندگي وبافندگي در ايران( 

وزنان اوفهاني است . در يك كارگاه قلملاار ،   ) دختر وپسر( بيشترين تأكيد فيلم بر كار كودكان ها ،

  شاده اسات .   يز بار ياك پارچاه ، قلملااري    لنين ن در دست دو نفر و باالي آن ، داس و چلشتصوير

و تعاداد انادكي    سر دارند كاله پهلوي بر همانطور كه گفته شد ، تمام مردان در شهر و خارج از شهر

 .چادري اند در كارگاهها  ، زنان كراواتي هستند . 

را مطرح مي سازد .  در  لين  ساخته شده ،پرسش هاي خاوياز آن جايي كه فيلم در دور  استا 

 و به ت مين نيروي ديگر از آن جدا مي شود ا حلومت رضا خان هم نوا و در موارديبرخي  مباحث ب

 . مي پردازد  هاي توليدي و توويفِ شرايط كار در دوران ونعتي شدن، 

   :5ه فيلم دقيقآ درچه روز و چه ماه از كدام سال فيلمبرداري شده است؟ن ستين پرسش اين است ك 

 3131م نمي توانست متعلق به بعد از سال لفيكاله لبه دار  محدود  فيلم را تعيين مي كند  . الف ا   

اجبااري   3112خرداد آن سال متروك اعالم شده بود  .  اين كاله در سال كاله پهلوي در باشد چون 

 شده بود و در اين فيلم همه جا مردم ايران كاله لبه دار به سر دارند .

شنيده ميشود  سرود رسمي باشد ، زيرا در فيلم  3135ش از  سال فيلم نمي تواند متعلق به پيب  ا   

براي سفررضا شاه  3135در سال ( 3125حسينعلي مالح  در مجله هنرو مردم و اين سرود به نوشتة 

در نظر گرفته شده بوده يا  و اين  محدوده اي است كه در آلمان هم براي فيلم 1به تركيه ساخته شد .

 لماني از فيلم انة مسلو بدست آورده است . ولي اين تاريخ دقيق نيست .محقق آ

 : كه از طريق آنها مي بايست زمان فيلمبرداري را تعيين مي كردم دارددر فيلم چند نشانه  وجود   

  . در حال احداث است ساختمان كارخانة سيمان ري – 3

 . ابان  هاي  اطراف ارك وناوريه  آسفالت مي شود خي يلي از – 5



  .يئت نمايندگي شوروي به تهران وارد مي شود ومورد استقبال قرار ميگيرد يك ه   -1

با شركت  مااژوخين در ساينما اياران اللاه زار اسات  كاه        حاجي مرادآخرين نشانه ، نمايش   وا 1

 را بر سردر سينما اياران  و مقيم فرانسه (  3132) بازيگر قب  از   فيلمسازان تصوير درشت ماژوخين

 ، ثبت كرده اند . الله زار

نة مجلس شوراي اسالمي ، از . در كتاب اكار پژوهش كتاب انه اي بايد آغاز مي شد  با اين  نشانه ها ، 

بعد از ظهر روزپنجشنبه سي ام  5روزنامة  شفق در اختيار بود و همين روزنامه در ساعت ، دوره  آن 

 آبان ، گرسنگي را از يادم برد .

  : است : 3135خرداد  1الت ريزي خيابان ها  متعلق به آسفمقدماخِ اولين خبر 

، بلديه طهران در نظر گرفته است كه اقدام بساختمان و آسفالت ريزي چون بر حسب اعالن منتشره »ٍ

هاي اطراف ارك و خيابان ناوريه ، س ه ، عالءالدوله بنمايدو كليه پياده روها نيز آسفالت ريزي  خيابان

خواهد شد . ماشين هاي آسفالت ريزي كه  خريداري شده بود تحوي  گرديده است و حاليه چند روز 

 «در قسمت خيابان اطراف ارك مشغول مقدماخ كار شده اند . است مأمورين

بنابراين اگر مقدماخ آسفالت ريزي ) زير سازيِ خيابان ( ارك در نهم خرداد شروع شده باشاد تاا باه    

 خيابان هاي ديگر برسد مدتي وقت مي گيرد

  ما ن . در فيلم شاهد سااخت  1افتتاح شد 3135ديماه  3كارخانة سيمان ري  پاي چشمه علي

در دامنة كوه ودره كارخانه تأسيس مي شاود   » كارخانه هستيم و در ميان نويس خوانده ميشود كه :

 توليد فيلم دائمأ باريك تر مي شود . دستيابي به زمان بنابر اين دامنة « .

      در اواخر فيلم شاهد حركت چهار ماشين تشريفاتي در جاده هاي شامالي كشاور باه ساوي

تهران هستيم . درفيلم گفته نوشته كه آنها  هيئت نمايندگي شوروي  هستند . براساس خبر روزناماة  

 شفق :

(كارا خان قائم مقام كميسارياي خارجه دولت اتحاد جماهير شوروي با 3135)روز هفتم مهر  

مهر از تهران رفت .  بنابراين از آنجايي كه آخارين واحنة    31اخ رسمي وارد تهران شد و روز تشريف

مهر ماه ساال   31فيلم سازان روسي هم روز  ( است .   فيلم ، دور شدن كشتي از بندر پهلوي ) انزلي

 ايران را ترك كرده اند .  3135

ر  فيلمسازان روسي در ايران حضو سال وماه  دقيق پرسشي در بار  تاريخِ به گمان من ، كمتر بنابراين

 مي ماند .باقي 

كاه در باار  اماور     در بااره آن روزهاسات    ، ا اجتمااعي  يك بازنمايي  سياساي     ، فيلم جدا از اين ، 

 . ت طي و به عبارخ ديگر بي مهابا ،مداخله و اظهار نظر كارده اسات    فرهنه  نيز ،اجتماعي از جمله 

و  2تادوين  ق  چينش اجزاء در برابار دورباين  ،  كه از طري ي الگوهايي بوده استدارا به عبارخ ديگر ،

در  است كاه   فيلم داراي  وحنه هايي . البته تاآنجا كه مي فهمم ، گفتار ، خود را بنمايش مي گذارد

از كشاور ماا داراي     ) به تعبير ادوارد ساعيد از شارق شناساي(    شناخت رفتار شرق شناسانة فيلمساز

است . همچنين بنظر ميرسد كه فيلم گزارشي است به حازب  و در ايان گازارشِ بار اسااس      اهميت 

هر چند غرض از اين نوشته معرفي يك فيلم مهام تااري ي    . 2الگوهايي حاضر آماده عم  كرده است 



 راهيم مرادي در فيلم  سينماي ايران مشروطيت تا سا نتا  بيادم افتاد وقتي ااما ،   نه تحلي  آن است 

باه او   در ادار   نظميه   مي گويد كه  3133درسال  انتقام برادردر بار  ماجراي فيلمبرداري فيلم  )

 ياك ماأمور باياد همراهتاان     داستان شما تصويب شده  بشرط اين كه در تماام واحنه هاا    :»گفتند 

اوفهان اسات  در اين فيلم دو جا  با اين مورد روبرو مي شويم : يلي در بازار  ؟معنايي دارد چه «باشد

در نمااي   ( كه اول تصور ميلردم نلند خود سرپاس م تار باشد  ) پليس سياسي كه مأمور شهرباني 

عمومي مي آيد كنار دوربين واز ويزور نگاه مي كند . قط   به نماي درشت مأمور كه چشم به دوربين 

گاه و نقره كاري قطا  باه    قط  به  كار .دارد ، چشمش را بر مي دارد و به فيلمبردار سر تلان ميدهد 

نماي دونفره  از پشت سر فيلمبردار و مأمور شهرباني كه مأمور م   كارگردان كنار دسات فيلمباردار   

با چه تمهيدي فراهم آمده ؟ آيا دوربين دوم هم  ياك ماأمور    اين وحنه  ايستاده است.  ) نمي دانيم

 ؟( يا نه داشته است

 در حاليله فيلمبردار كنار دستش ايساتاده  ان مأمور شهربانيهم 15ة قوحنة دوم در تهران است دقي

 . در نماي بعد ) رو به پائين ( درشاله اي  ميلند  panدوربين را  در باللن ساختماني چشم به ويزور،،

در  روي بااللن طبقاه دوم ياك سااختمان      رد مي شود. ) در اين وحنه هم مأمور سه باردر خيابان ،

  ود (مشاهده ميش كنار دوربين

 با زمين خاكي و درختچاه هاا ودرخات    اوفهان  ميدان نقش جهان  ، فيلم از وحنه هاي شگفت آورِ

در اوفهان ، فيلم به نماز در مساجد شااه  ماي پاردازد و لاي       هاي ناهمگون در حاشية ميدان است .

گرد   د .نآي به تهران مي ها دوربين ، پس از اوفهان شگفتا كه نماز گزاران فقط پير مردان هستند . 

 اينجاست كه به نظار ماي رساد     ميداني مي چرخد . حضور آنها در تهران ، حلايت نوسازي است . در

سرخوشاانه  باه    بعاد هام    ك ،  ب ود جارتخ  باي حرمتاي ميدهاد .    سمبولينماي  يكدر ، فيلمساز

ا را ساوار بار   ، همراه گروه فيلمبارداري هساتند و آنها     جوان سه خانم چادريِ بازسازي مي پردازد : 

 ، كفش بسيار شايك وزيباايي    در يك وحنه از فيلم در خيابان مي بينيم . ماشين دودي ، اتوبوس و

بنفش باشد پشت ويترين مغاازه اي دياده ماي شاود و بالفاواله        اكه بنظر مي رسد ليمويي رنه وي

در  و براي دوربين ()  پاهاي سه خانم را با سه نمونه از  همان كفش مي بينيم كه در نماي متوسط ،

س و داخ  درشاله و ماشاين دودي باا    در خيابان و از پشت پنجر  اتوبو آنها   خيابان قدم مي زنند .

كه بعد از روبنده  اساتفاده ماي    است چيزي تيله . )مشاهده مي شوند هم تيله يا نقاب هاي باال زده

ي كردناد و اگار ماي خواساتند     شد و خانم هاي تهراني آن را زير چادر با كش دور سرشان محلم ما 

خاانم   ) بويژه در داخا  ماشاين دودي (   در سراسر فيلم 2وورتشان ديده شود ، آن را باال مي زدند .

 هاي فوق را با تيله يا نقاب باال زده مي بينيم . 

، كاخ گلساتان ، ساردر ميادان مشاق ،      ميدان توپ انه  در گار ماشين دودي ، عمده تصاوير تهران  

تصوير واضح و روشني از ساختمان دو طبقة بلديه  به اضافة) مي گذرد .ميدان توپ انه  الله زارابتداي 

 ، سارِ اللاه زار   كافاه پاارسِ    و 3( در شمال ميدان توپ انه  و پاسبان سار خياباان عالءالدولاه     تهران

فاراهم   هزاردستان براي مجموعة از روي علس ها   شباهت غريبي دارد با دكوري كه علي حاتمي 



كاه درسات    ) اوهانيان ( حاجي آقا آكتور سينماايست براي فيلم مستندي  بصري  آورد  و همتاي

    در همان زمان از آن منطقه گرفته شده است .

نمايندگان ، از  بندر انزلي به » در آخرين وحنة فيلم  جمله اي با اين مضمون   خوانده مي شود كه  

د گارد احترام  آنها را بدرقاه ماي   ان طور كه با تشريفاخ وارد شده بودنو هم.ِ«   ميهن باز مي گردند 

متحرك با تصوير  ،و از آن زاويه  كشتي بر افراشته مي شود  ، پرچمِدوربين درون كشتي است  كند . 

 يق هاي بادباني به پايان مي رسد.قا نمايش بندر  و تعدادي و زيباي

دفتري گشوده   و انسان شناسي تصويري  ز  يافت شد  يك پديد   تا ،  اين فيلم تاري ي     

بسايار مهام و    نلااخ  ، به اضافه ايان كاه   .خواهد بود  تماعي وسياسي در ايراناج هاي براي پژوهش

نگره هايي در  رفتارها و وهمزمان، آشلار سازند  . دارد اجتماعي  سياسي  و اساسي از جنبة مذهبي ،

تا آنجا كه مي دانم اين فيلم هم مانند فيلم علاف كاه هشات      . استدو كشور ايران و شوروي سابق 

در ن ستين سال هاي  ساخته شده بود ،  توسط  مارگرخ هريسون ، كوپر وشوتساك، سال قب  از آن

 نمايش در نيامد . ه در ايران بتوليدش ، 

 

 3132اول آذر - محمد تهامي نژاد       
                                                 

1
شنيده  « ارتيوف »به وورخ  نام كارگردانِ فيلم ( تلفظ3132براي شبله چهار سيما )  ي پورمظاهر پژمان در فيلمِ - 

در بار  هدف از فيلم س نراني تحليلاي ارائاه داد. ايان فايلم در      مي شود . وگوينده اعالم مي كند كه خانم  بابارا كايِن

 بنمايش در آمد .« به سوي شرق » ب ش 
 . ذكر شده است  3112 تا 3111 فيلم تاريخ توليد به نق  از پژوهشگر آلماني ، پور ،در گزارش پژمان مظاهري   -  5
3

 .تيرماه بازگشت 51تركيه رفت و  كشور به به دعوخ آتاتورك 3131 خرداد  35رضا شاه در - 
 روزشمار تاريخ معاور ايران  ،  به نق  از جلد اول كتاب باقر عاقلي -  1
5

» تحت عنوان  ( 3132آبان  51سينما و معماري  در فرهنگستان هنر ايران  ) چهارشنبه  ي نژاد در همايشموضوع مقالة محمد تهام -  

 .«  رفتار شناسي فرهنگي در فيلم هاي خبري ) ومستند ( از شهر 
غرض از  اين گفته است كهاميدوارم روزي بتوانم به مقالة خانم كاين در كنفرانس مذكور دست بيابم . ولي تا آنجا كه مي دانم  خانم ك - 2

  بررسي املان رشد نيروي  هاي چپ در ايران بوده است . ، فيلم توليد اين
7

) مفاخري (  ،  برخي خانم هاي تهراني ، در اواخر دور  با حجابي ، عالوه بر تيله كه آن را به وورخ خانم مهر آفاق تهامي نژاد  به گفتة -  

باالي چادر هاي خود را تور هم مي زدند و با سوزن دوزي ، زيبا سازي مي كردند و لي عزيز ما خدا  چهار گوش با موي اسب مي بافتند ،  

 بيامرز ، روي همان تيله  ) يا نقاب  كه خودشان مي بافتند ( فقط چادر ساتنِ مشليِ كمري  بر سر مي كردند.             
از بلديه تهران از جمله علسي متعلق به شهرداري تهران در همان كتاب روز شمار مي توان آن را مقايسه كرد با علس هاي بجاي مانده  -  3

 . 3131تاريخ ايران متعلق به سال 


