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بـه لطـف پـروردگار و تـالش همـکاران عزیز موجبـات 

ــز  ــی نیـ ــریه فرهنگ ــتم نشـ ــاره ی هش ــه ی شـ تهی

فراهـم شـد. در ایـن شـاره سـعی مـا در بخـش ارائـه 

محتـــوا بیشـرت بـــر ایـن بـود کـــه اطالعاتـی کاربـردی 

و مفیـــد را در اختیـــار شـــا عزیـــزان قـرار دهیـم. 

کـه ترجیحـا کمتـر بـه آن پرداختـه شـده و یـا 

حتـی یـادآوری آن هـا نیـز مفیـد و مهـم 

باشـد.

سـردبیـر
سـخـن
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به مناسبت روز ملی سینما

ــران و  ــینمای ای ــزرگ س ــن ب ــن جش ــال 1379 در چهارمی در س
ــران  ــه ای ــینما ب ــال ورود س ــن س ــا بزرگداشــت صدمی ــان ب همزم
بــود کــه 21 شــهریور مــاه بــه عنــوان »روز ملــی ســینما« شــناخته 
ــی  ــزار م ــن روز برگ ــه ســینما در ای ــر ســال جشــن خان شــد و ه
ــم  ــن وارد تقوی ــوان روزی نمادی ــه عن ــاه ب ــهریور م ــود و 21 ش ش

شــد.

تاریخچه سینما:
راه  بــه  را  دســتگاهی   1۸9۵ دســامبر  در  لومیــر،  بــرادران 
انداختنــد کــه ســینماتوگراف نــام داشــت. ایــن دســتگاه پیچیــده 
ــدن  ــا چرخان ــر ب ــی داد. لومی ی ــان م ــرک را نش ــای متح عکس ه
دســتک آن عکس هــای متحــرک را روی پــرده ای ســفید بــه 
نمایــش می گذاشــتند. آنهــا پــس از اســتقبال پاریســی ها از 
ســینماتوگراف، نمایندگانــی بــه کشــورهای مختلــف فرســتادند تــا 
ــران  ــا ای ــد. ام ــنا کنن ــتگاه آش ــن دس ــا ای ــردم آن کشــورها را ب م

ــود. ــورها نب ــن کش ــی از ای ــار یک دورهٔ قاج

تاریخچه ورود سینما به ایران
ــد  ــه مقص ــران ب ــال 1279 از ته ــن س ــاه در فروردی مظفر الدین ش
اروپــا حرکــت کــرد. در ایــن ســفر بــود کــه بــا ســینما آشــنا شــد. 
ــاه روز  ــه ش ــت ک ــده اس ــاه آم ــه مظفرالدین ش ــفرنامه مبارک در س
ــان  ــم خ ــرزا ابراهی ــاق می ــه اتف ــر 1279 ب ــم تی ــنبه هفده یکش
ــرن  ــینموفتوگراف و النت ــتگاه س ــای دس ــه تماش ــی ب عکاس باش
ماژیــک رفتــه اســت. ایــن حادثــه پنــج ســال پــس از رواج اختــراع 

بــرادران لومیــر در پاریــس رخ داد؛ )شــاه ایــن دوربیــن را اشــتباهاً 
ســینموفتوگراف می نامیــد.(

ــت.  ــوار ســینما رف ــه دی ــه بعــد، مظفرالدین شــاه مجــدداً ب در هفت
حــدود یــک مــاه پــس از اولیــن دیــدار مظفرالدین شــاه بــا ســینما، 
در سه شــنبه 23 مــرداد 1279 در شــهر اوســتاند در ســاحل دریــا 
در بلژیــک، جشــن روز عیــد گل برگــزار شــد و میــرزا ابراهیم خــان 
از شــاه  عکاس باشــی مشــغول عکــس ســینموفتوگراف اندازی 
شــد. بــه ایــن ترتیــب بانــی ورود نخســتین دوربیــن فیلم بــرداری 
ــردار  ــتین فیلم ب ــت و نخس ــاه اس ــم، مظفرالدین ش ــش فیل و نمای

ــود. ــوب می ش ــی محس ــان عکاس باش ــم  خ ــز ابراهی ــی نی ایران



ــرداری  ــینمایی و فیلم ب ــه س ــتین مدرس نخس
در ایــران

ــس از  ــه پ ــود، ک ــی / روس ب ــری ارمن ــس، مهاج ــس اوگانیان اوان
اتمــام تحصیالتــش در رشــته ســینما بــه ایــران آمــد. اوگانیاســن 
بــا فکــر تأســیس مدرســه ســینمایی و ســپس تولیــد فیلــم را بــه 
ــرای نخســتین دوره  ــس از درج اعــالن ب ــه عمــل در آورد. پ مرحل
ــاح  ــدي، افتت ــای بع ــا اعالن ه ــد و ب ــار نیام ــه ای بب ــه، نتیج مدرس
مدرســه هنرپیشــگی در 2۰ اردیبهشــت 13۰9 روی داد و ســیصد 
ــان  ــر به پای ــط 12 نف ــن دوره را فق ــا ای ــد. ام ــر نام نویســی کردن نف

رســاندند.
ــزار  ــد برگ ــالن در جرای ــاپ اع ــس از چ ــز پ ــرانجام دوره دوم نی س
شــد؛ در دوره دوم دروس مختلفــی شــامل فیلم بــرداري، بازیگــري، 
ورزش، موســیقي، رقــص، ژیمناســتیک، تاریــخ لبــاس و ... تدریــس 
ــد. در  ــزار نمای ــوم را برگ ــت دوره س ــس نتوانس ــد. اوگانیان می ش
ــی  ــد ول ــه ده ــا کار ســپنتا را ادام ــت ت ــد رف ــه هن ســال 1317 ب
درگیــر مســائل سیاســی شــد. پــس از جنــگ جهانــی دوم بــه ایران 
ــام خــود را پــس از گرویــدن بــه اســالم رضــا مــژده  بازگشــت و ن
نامیــد. بعــد از آن نیــز چنــد بــار تــالش کــرد تــا بــا ســینما ارتبــاط 

برقــرار کنــد ولــی توفیقــی نیافــت.

عبدالحســین ســپنتا و اولیــن تجربــه در 
ســینمای ایــران -دختــر لـُـر

ــه  ــود. وی در مدرس ــران ب ــد 12۸6 ته ــپنتا متول ــین س عبدالحس
ســن لوئی و مدرســه زرتشــتیان تهــران و نیــز در اصفهــان و کالــج 
ــات  ــخ و ادبی ــه تاری ــادی ب ــه زی ــرد و عالق ــل ک ــی تحصی امریکای
ایــران باســتان داشــت. ســپنتا ســفرهایی بــه هنــد داشــت و آثــاری 
ــام  ــا ن ــه اش را ب ــن روزنام ــال 13۰7 اولی ــود. در س ــر نم را منتش
دورنمــای ایــران منتشــر کــرد. وی پــس از ســفر بــه ایــران مجــدداً 

بــه هنــد رفــت.
ــیر  ــق اردش ــی و از طری ــور تصادف ــینما به ط ــا س ــنایی وی ب آش
ــی صــورت گرفــت. پــس از مطالعــه در ایــن زمینــه بصــورت  ایران
ــد.  ــته ش ــی نوش ــیر ایران ــی اردش ــر فن ــا نظ ــناریو ب ــوري، س تئ
ــود  ــم، انتخــاب بازیگــران ب ــن دو در تهیــه فیل مشــکل اساســی ای
ــس از  ــتند. پ ــنایی می داش ــی آش ــان فارس ــا زب ــت ب ــه می بایس ک
جســتجوی بســیار، ســرانجام همســر یکــی از کارمنــدان اســتودیو 
ــد.  ــده ش ــر برگزی ــر لُ ــش دخت ــای نق ــت ایف ــر جه ــام روح انگی بن
نقش هــای بعــدی را هــادی شــیرازی و ســهراب پــوری ایفــا 
ــدا  ــر ص ــا تغیی ــپنتا ب ــود س ــی را خ ــای فرع ــد و نقش ه می کردن

ــرد. ــت می ک ــن صحب و لح
ــق  ــی ناط ــم ایران ــتین فیل ــداوم، نخس ــاه کار م ــت م ــس از هف پ
موجودیــت یافــت. از ایــن فیلــم بعدهــا بنــام جعفــر و گلنــار یــاد 
ــق  ــپنتا تعل ــه س ــم، ب ــن فیل ــه  ای ــی در تهی ــش اساس ــد. نق می ش

ــع  ــد و در واق ــر ش ــی ذک ــیر ایران ــاخته اردش ــه س ــت، گرچ داش
ــیر  ــا اردش ــی ب ــی فن ــپنتا و کارگردان ــا س ــری ب ــی هن کارگردان
ایرانــی بــود. فیلــم دختــر لُــر در مهــر 1312 آمــاده نمایــش شــد 
و در 3۰ آبــان 1312 نمایــش فیلــم در ســینما مایــاک در خیابــان 
اللــه زار آغــاز شــد و بــا اســتقبال بی ســابقه ای روبــرو شــد و پــس 

ــرد. ــب ک ــری کس ــت بی نظی ــش، موفقی از 37 روز نمای
ــران  ــپه اک ــینما س ــدت 12۰ روز در س ــه م ــاه ب ــپس از دی م س
ــاک و ۵۰ روز  ــینما مای ــاه در س ــک م ــد ی ــال بع ــی س ــد و حت ش
در ســینما ســپه نمایــش مجــدد یافــت. و نمایــش ســومی نیــز در 
ــت را از  ــای صام ــر فیلم ه ــر لُ ــق دخت ــت. توفی ــپه داش ــینما س س

ــه در  ــود  ک ــر ب ــر ل ــم دخت ــم صــدادار فارســی، فیل نخســتین فیل
ــد ــاخته ش ــال 1312 ه.ش س س

سینمای ایران بعد از انقالب :
ــه  ــد ک ــرح ش ــور مط ــن تص ــدا ای ــالب، در ابت ــروزی انق ــا پی ب
ــینما از  ــدارد و س ــازگاری ن ــر س ــینما س ــا س ــی ب ــت دین حاکمی
ــا  ــا ب ــد؛ ام ــد ش ــذف خواه ــرزمین ح ــن س ــی ای ــات فرهنگ حی
ــد  ــا تأیی ــد و ب ــرف ش ــت برط ــن ذهنی ــالب ای ــر انق ــخنان رهب س
ــوان  ــی از طــرف ایشــان، بعن ــوش مهرجوی ــم گاو ســاختهٔ داری فیل
ســینمایی ســالم، تلقــی تازهــای در مــورد آینــدهٔ ســینمای ایــران 

ــود. ــاوت ب ــا متف ــال برخورده ــا بهرح ــد؛ ام ــد آم پدی
بــا پیــروزی انقــالب وزارت فرهنــگ و هنــر در وزارت علــوم ادغــام 
ــد و  ــادر ش ــینماها ص ــایی س ــتور بازگش ــد. در روز نخســت دس ش
بســیاری از آثــار انقالبــی یــا حتــی اســتعماری بــه نمایــش درآمــد. 
ــی هــای خارجــی در اول ســال 13۵۸ تعطیــل شــد.  ــر کمپان دفت
در جلســهٔ مشــترک شــورای تهیــه کننــدگان، واردکننــدگان، 
ــن  ــر ای ــم ب ــاه 13۵۸، تصمی ــدان در تیرم ــینماداران و هنرمن س
گرفتــه شــد کــه از ورود هــر نــوع فیلــم خارجــی جلوگیــری شــود. 
و ســپس پروانــهٔ نمایــش فیلمهــای ایرانــی کــه از ســال ۵۸ تــا ۵9 

مجــوز گرفتــه بودنــد لغــو شــد.
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ــینماتوگراف  ــم س ــه اس ــرداری ب ــن فیلمب ــرع دوربی ــن مخت اولی
بودنــد کــه اســم ســینما هــم از همیــن گرفتــه شــده اســت. اولیــن 
ــردان در  ــم کارگ ــه اس ــال 1۸9۵ ب ــرک در س ــر متح ــم تصوی فیل
حــال خــروج از کارخانــه لومیــر توســط آنهــا ســاخته شــد و اولیــن 
ــس  ــامبر 1۸9۵ در پاری ــم در 2۸ دس ــن فیل ــی ای ــش عموم نمای

برگــزار شــد.
ــا  ســینما را هنــر هفتــم می گوینــد و ســینما هنــری اســت کــه ب
ضبــط تصویــر و ترکیــب آن بــا صــدا مفهــوم خاصــی را بــه مخاطب 
منتقــل می کنــد. رشــته ســینما بــا ســایر رشــته هــای هنــری در 
ــه  ــت ک ــوان گف ــد می ت ــتفاده می کنن ــت و از آن اس ــاط اس ارتب
ســینما مجموعــه ای از تصاویــر و صداهــا را طــرح مــی کنــد کــه بــا 
رعایــت کــردن یــک ســری اصــول هــدف خاصــی را دنبــال مــی 

کنــد کــه تفکــر مــورد نظــر را بــه مخاطــب انتقــال دهــد.
ــف  ــای مختل ــر زمینه ه ــی ب ــوا مبتن ــر محت ــینما از نظ ــر س هن
ــف  ــته های مختل ــات و رش ــات،  ادبی ــوم ارتباط ــانی، عل ــوم انس عل
هنــری بــوده و از نظــر تکنیکــی از مباحــث فیزیــک صــوت، 
ــی  ــد. کارشناس ــتفاده می کن ــک اس ــک و الکترونی ــیمی، مکانی ش
ســینما یکــی از دوره هــای آمــوزش عالــی اســت کــه هــدف 
ــا  ــت ت ــته اس ــن رش ــص در ای ــد و متخص ــراد متعه ــت اف آن تربی
نیازهــای جامعــه رادر زمینه هــای مختلــف هنــر ســینما پاســخگو 
ــه نویســی،   ــن، فیلمنام ــش تدوی ــته دارای 4 گرای ــن رش ــد. ای باش

ــت. ــرداری اس ــی و فیلمب کارگردان

شرایط ورود به رشته سینما
دانــش آموزانــی کــه عالقمنــد به رشــته ســینما هســتند اگــر امتیاز 
الزم هدایــت تحصیلــی را بدســت آورنــد میتواننــد بــرای پایــه دهم 
از بیــن شــاخه فنــی و حرفــه ای و رشــته هــای زمینــه هنــر رشــته 

ســینما را انتخــاب کننــد و بــه ادامــه تحصیــل بپردازنــد.

امــکان ادامــه تحصیــل در رشــته 
ــینما س

امــکان ادامــه تحصیــل در مقاطــع باالتــر در ایــن رشــته وججــود 
دارد و خــوب اســت بدانیــد کــه دانشــجویان در رشــته ســینما بــا 
اصــول طراحــی و مبانــی هنرهــای تجســمی، موســیقی، عکاســی، 
ــران و جهــان،  ــران و جهــان، تاریــخ هنــر ای تحــوالت ســینمای ای
نقــد و تحلیــل فیلــم، نوشــتن فیلمنامــه و مراحــل ســاخت و تولیــد 
ــر، کار در  ــی زیبــا شناســی و درک تصوی فیلــم، کار در کارگاه مبان
کارگاه نگارش، کار در کارگاه فنی ســینما، آشــنا میشــوند و یکی از 
راه هایــی کــه منجــر بــه آشــنایی بیشــتر بــا ایــن حرفــه مــی شــود 
تــالش فــردی خــود فــرد اســت و اینکــه ســعی کنــد بــا شــرکت در 
کالس هــای مختلــف کســب تجربــه کنــد و فیلــم ببینیــد و دیــدن 

نقدهــای ســینمایی هــم بســیار توصیــه مــی شــود.

درآمد و حقوق
همانطــور کــه بــه یــک ســری مــوارد در قســمت بــازار کار اشــاره 
ــم، کســانی کــه در حــوزه ســینما فعالیــت مــی کننــد مــی  کردی
ــه در  ــانی ک ــوند. کس ــغول ش ــی مش ــای مختلف ــه کاره ــد ب توانن
حیطــه تدویــن یــا فیلــم بــرداری و ســایر گرایــش کار مــی کننــد 
و یــا حتــی بازیگــران میــزان دریافتــی متفاوتــی خواهنــد داشــت. 
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بهترین کتاب ها درحوزه سینما
ــط  ــه توس ــوده ک ــی ب ــن موضوعات ــی از مهم تری ــدا یک ــر از ابت هن
ــه  ــا ب ــین ها ت ــی های غارنش ــت. از نقاش ــده اس ــاد ش ــان ایج انس
امــروز کــه مهم تریــن آثــار هنــری انســان بــوده،  یــک نکتــه اصلــی 
ــه هنــر عالقه منــد  وجــود دارد و آن هــم ایــن اســت کــه انســان ب

اســت.

ــن  ــی از ای ــینما یک ــه س ــی دارد ک ــای متفاوت ــر حوزه ه ــا هن ام
ــزار  حوزه هاســت. ســینما در قــرن بیســتم بــه عنــوان مهم تریــن اب
ــد  ــه می توان ــت ک ــف اس ــل های مختل ــان نس ــاط می ــح و ارتب تفری
باالتریــن تأثیــر را بــر روی اخالقیــات و میــان فرهنگ هــای گوناگون 
بگــذارد. از حــدود یکصــد ســال پیــش کــه صنعــت ســینما اختــراع 
ــورت  ــترده ای ص ــرفت های گس ــته پیش ــر توانس ــون بش ــد تاکن ش

دهــد.
ــت  ــا صنع ــوازی ب ــال م ــورت کام ــه ص ــرفت ها ب ــن پیش ــه ای  ک
ســینما بــوده و ایــن هنــر جــوان توانســته جــای خــود را در میــان 

ــد. ــاز کن ــی ب ــه خوب ــا ب ــی هنره باق

ایــن هنــر تــازه نســبت بــه بقیــه هنرهــا امــروزه بــه یــک صنعــت 
بســیار پردرآمــد و مهــم درآمــده اســت تــا جایــی کــه بســیاری از 
کشــورها بــه دنبــال ایجــاد بســترهای اقتصــادی بــرای وارد شــدن 

در ایــن صنعــت درآمــدزا هســتند..
 کشــور پرجمعیتــی ماننــد هنــد نیمــی از اقتصــاد خــود را توســط 
ــت  ــت صنع ــه از اهمی ــال ک ــد. ح ــور می گردان ــت نوظه ــن صنع ای

ــن  ــای ای ــم در برخــی از حوزه ه ــع شــدید، می خواهی ســینما مطل
هنــر مجموعــه ای از بهتریــن و پرفروش تریــن کتاب هــا را معرفــی 

کنیــم.



بهترین کتاب های تاریخچه سینما
کتاب تاریخچه ای از سینمای ایران

نویسنده: حمید شعاعی
یــک  اســت،  کتــاب  ایــن  نویســنده  کــه  شــعاعی  حمیــد 
و  ســینمایی  کارهــای  زمینــه  در  و  بــوده  شــرح حال نویس 
همچنیــن شــرح حال نویســی ســینمایی کار می کنــد. کتــاب 
ــورد ســنت هایی  ــران  در م ــینمای ای ــوان تاریخچــه ای از س ــا عن ب
نمایشــی موجــود در ایــران قدیــم بــوده و ورود ســینما بــه ایــران را 
مــورد بررســی قــرار می هــد. در مقدمــه کتــاب اینطــور آمــده: »در 
ایــن مختصــر قصــد نبــوده اســت کــه بــه تفصیــل دربــاره تفریحــات 
مــردم گفتگــو شــود؛ زیــرا ایــن کار اگــر بــا دقــت و حوصلــه انجــام 
شــود مســتلزم پرداختــن بــه تألیــف چندیــن جلــد کتــاب خواهــد 

ــود.« ب

کتاب سرگذشت سینمای ایران 
نویسنده: علی افصحی

ســینما بــرای کشــور مــا نبــوده و محصولــی کامــال غربــی اســت. 
ــه  ــرب ب ــور غ ــینی و ظه ــادی از شهرنش ــینما را نم ــوان س می ت
ــن  ــه از ای ــوه ای ک ــت. می ــی دانس ــالب صنعت ــن انق ــوان اولی عن
انقــالب حاکــم  و بــه ســرعت بــه همــه دنیــا صــادر شــد و توانســت 
ــود  ــزی نب ــت درآورد چی ــه حرک ــا ب ــیم را در دنی ــور مدرنس موت
ــدون  ــه ب ــی ک ــیاری از تکنولوژی های ــد بس ــینما.  همانن ــز س ج
ــد، وارد  ــده باش ــاد ش ــان ایج ــترهای مناسب ش ــوز بس ــه هن اینک
کشــورهای جهــان ســوم می شــود. ســینما نیــز بــدون بسترســازی 
ــود  ــود نب ــران موج ــوان در ای ــچ عن ــه هی ــه ب ــی ک و پیش نیازهای

ــز  ــد نی ــاد نش ــز ایج ــد از آن نی ــالیان دراز بع ــی س ــی در ط و حت
ــود. ــه ب اینگون

جهــان  ســینمای  تاریــخ  کتــاب 
 The Oxford History of World ( آکســفورد

 )  Cinema

دکتر علی محمد طرفداری
ــه  ــک دانش نام ــفورد« ی ــان آکس ــینمای جه ــخ س ــاب »تاری کت
جامــع و کامــل از تاریــخ ســینما بــوده کــه یــک نویســنده محــوری 
نداشــته و گروهــی از نویســندگان سرپرســتی جفــری نــول- 
ــت  ــه صنع ــی ک ــرفت های ــی و پیش ــیر زمان ــورد س ــمیت در م اس
ــورد بحــث و گفتگــو  ــن ســال هــا طــی نمــوده را م ســینما در ای
ــود  ــیم می ش ــش تقس ــن بخ ــه چندی ــاب  ب ــد.  کت ــرار می ده ق
کــه بخــش اول آن دربــاره ســینمای صامــت اســت و دوره زمانــی 
1۸9۵ تــا 193۰م را توضیــح می دهــد. قســمت دوم  کتــاب 
دربــاره صــدا  بیــن ســال های 193۰ تــا 196۰ اســت و در نهایــت 
ــا  ــال های 196۰ ت ــدرن و س ــینمای م ــاره س ــش درب ــن بخ آخری
ــی  ــه صنعــت ســینما انقالب ــر ب ــا ورود کامپیوت 199۵ اســت کــه ب
ــگ و  ــا رن ــژه فیلم ه ــای وی ــر ایجــاد شــده و جلوه ه ــم در هن عظی

ــه خــود گرفتنــد. ــازه ب ــی ت بوی
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