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امروزه، تاریخ شفاهی نقش بسیار مؤثری در تاریخ نگاری معاصر ایفا می کند و به 
عنوان یک ابزار تحقیقی در مطالعات تاریخی کاربرد فراوانی دارد. مصاحبه، در این 
نوع پژوهشی، مهمترین رکن به حساب می آید. عالوه بر این، تألیفات حاصل از 
مصاحبه های تاریخ شفاهی، اهمیت آن را به عنوان یکی از شیوه های جدید پژوهشی 
دوچندان ساخته است. در عین حال در این روش، امکان طرح موضوعات به شیوه ای 
راحت و به دور از تکلف نوشتاری وجود دارد که منجر به تعمیق مباحث و بیان 
برخی از ناگفته ها خواهد شد. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران، 
در راستای سیاست اشاعۀ اطالعات، به اطالع رسانی کتاب ها، اسناد، پایان نامه ها، نسخ 
خطی و سایر منابع کتابی و غیرکتابی می پردازد. لذا، یکی از مهمترین سیاست های این 

سازمان در سال های اخیر، انتشار منابع تاریخ شفاهی بوده است.
کتاب پیش رو، »گردش تصویر« مصاحبۀ تاریخ شفاهی با  نویسنده، تهیه کننده و 
کارگردان صاحب سبک سینمای ایران »مسعود جعفری جوزانی« است. بی شک، 
نام مسعود جعفری جوزانی، از ماندگارترین نام ها در عرصۀ سینما و تئاتر معاصر 
است و سینمای پس از انقالب بسیاری از افتخارات خود را وام دار تالش این 
تحول  سیر  و  تاریخچه،  به  پرداختن  دلیل  به  کتاب  این  می داند.  فرزانه  هنرمند 
و  ناگفته ها  از  بسیاری  بیان  انقالب و همچنین  از  دوران پس  در  ایران  سینمای 

مسائل پشت پردة آن، حائز اهمیت است.

پیشگفتار



گردش تصویر  10

پیش از این، در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران، کتاب های 
متعددی در زمینۀ تاریخ شفاهی منتشر شده است که از جمله آن  می توان  به 
کتاب های »در پرتگاه حادثه« و »فرهنگ عامیانه همدان به روایت میرزا علی اکبر« 
از  پژوهش های حاصل  زمینۀ  در  است  منبع جدیدی  حاضر،  کتاب  کرد.  اشاره 

مصاحبه های تاریخ شفاهی که به محققان و عالقمندان تقدیم می گردد. 
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران، امیدوار است با عنایت 
جهت  در  دانش،  و  علم  دوستداران  معنوی  حمایت های  و  توانا  پروردگار 
نگاهداشت و اشاعۀ میراث فرهنگی ایران زمین، با انگیزه و توان بیشتری نسبت به 
گذشته گام بردارد. همچنین این مجموعه، الزم می داند به  خاطر  همه حمایت ها 
و پشتیبانی های انجام گرفته درتمامی عرصه ها به ویژه در حوزه چاپ و نشر آثار 
این مدیریت، از استاندار محترم همدان جناب آقای نیکبخت و معاونین محترم 
امنیتی و همچنین جناب  آقای شاهرخی معاون محترم سیاسی و  ایشان: جناب 
آقای الهی تبار معاون پیشین سیاسی و امنیتی، جناب آقای قیاسی معاون محترم 
اقتصادی و منابع انسانی، جناب آقای عراقی معاون محترم امور عمرانی، جناب 
آقای نادری فر مدیرکل محترم امور اجتماعی، جناب آقای میر صفدری مدیر کل 
محترم امور اداری و مالی و همچنین جناب آقای صیدانی ریاست محترم سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان و معاون محترم ایشان جناب آقای وفایی و جناب 
ده پهلوان کارشناس محترم امور فرهنگی این مدیریت، نهایت سپاس و قدرانی را 

داشته باشد، که اگر نبود حمایت های ایشان انجام این کار ممکن نبود. 
تاریخ  حوزۀ  کتاب های  متن  در  شده  مطرح  مطالب  که  می شود  خاطرنشان   
شفاهی، بیانگر آرا و دیدگاه مصاحبه شوندگان بوده و سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی 

ایران مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

علیرضا تکلو
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور )همدان(



کارگردان  و  هنرمند  با  بیست ساعته  گفتگویی  دارید، حاصل  رو  پیش  که  کتابی 
برجسته ی سینمای ایران - با تخلص »عموجان« در بین اهالی سینما - مسعود 
جعفری جوزانی، که از شهریور ماه ۱۳۹۲ آغاز و به تناوب، پس از سه سال به 
پایان رسید. این گفتگو از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ی ملی ایران و در قالب 

یک مصاحبه ی تاریخ شفاهی صورت گرفته است.
مسعود جعفری جوزانی در ۱۸ آذر ۱۳۲۷ در خیابان پارک مالیر در شهرستان 

مالیر، در خانواده ای سنتی چشم به جهان گشود. 
همراه خانواده اش، در پنج سالگی به تهران مهاجرت کرد و در محله ی میدان 
فوزیه، انتهای خیابان صفا ساکن شد. تحصیالت ابتدایی و متوسطه را به ترتیب 
در مدرسه علوی و دبیرستان بابکان گذراند و برای ادامه تحصیل در سال ۱۳۵۰ 
دانشگاه  سپس  و  »مودستو«  کالج  در  ابتدا  آنجا  در  و  کرد،  عزیمت  آمریکا  به 
با  پرداخت. هم زمان  تلویزیون و کارگردانی  به تحصیل در رشته  سانفرانسیکو 
نام »پرواز را  به  میلیمتری خود  فیلم کوتاه ۱۶  اولین  تحصیل، موفق به ساخت 
جشنواره  فیلم  )بهترین  قفس«  »در  فیلم های  آن  از  پس  و  شد  نکن«  فراموش 
دانشجویی سانفرانسیسکو( و انیمیشن »آغاز« )برداشتی آزاد از منطق الطیر عطار( را 
ساخت که بسیار مورد توجه قرار گرفت و در چند ایالت آمریکا به نمایش درآمد. 
این انیمیشن، به عنوان پایان نامه ی فوق لیسانس او نیز در دانشگاه سانفرانسیسکو 

مقدمه
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پذیرفته شد. هم زمان با اوج گرفتن اعتراضات مردمی در ایران، به کشور بازگشت 
و با عضویت در کمیته استقبال از ورود امام )ره(،  نخستین سخنرانی رهبر انقالب 
را در بهشت زهرا فیلمبرداری کرد. فیلم »مستند به سوی آزادی« حاصل حضور 
مسعود جعفری جوزانی در چنین روزهایی است. پس از ساخت این مستند که 
با استقبال عمومی مواجه شد به پیشنهاد محمدجواد الریجانی و محمد هاشمی 
به همکاری با صدا و سیما پرداخت و در آنجا نخستین واحد ساخت انیمیشن را 
راه اندازی کرد. انیمیشن های »تصویر شکسته« و »گریز« از یادگارهای آن دوران 
می باشند. بعد از مدتی همکاری با صدا و سیما به علت برخی اختالف سلیقه ها با 
مسئوالن وقت، به همکاری با آنها خاتمه داد، پس از قطع همکاری با صدا و سیما 
به پیشنهاد محمد آالدپوش به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیوست 
و در آنجا فیلم »با من حرف بزن« را ساخت. هم زمان با کار در کانون تا امکان 
ساخت اولین فیلم بلند سینمایی اش یعنی »جاده های سرد« به تدریس در دانشگاه 
مرکز  همچنین  و  تهران  دانشگاه  زیبای  هنرهای  دانشکده  و  سیما  و  صدا  هنر 
تربیت شاگردانی همت  به  پرداخت و  باغ فردوس  فیلم سازی  اسالمی آموزشی 
گماشت که بعدها هنرمندان برجسته ی سینما و انیمیشن ایران شدند. از جمله آنان 
همسرش فهیمه سرخابی است که فیلم انیمیشن او به نام »گناه اول« در سال ۷۷ 
به فستیوال کن راه یافت. از بین دانشجویان صاحب نام او در دانشگاه های هنری 



13 ممدمه 

کشور می توان از محمد آالدپوش، جعفر پناهی، کمال تبریزی، مهدی حسینی وند، 
سعید حاجی میری، فریدون حسن پور، علیرضا رییسیان، کاظم راست گفتار، احمد 
رمضانزاده، جمال شورجه، حبیب اهلل کاسه ساز، علی معلم، آرش معیریان و ... نام 
برد. مسعود جعفری جوزانی فیلمساز برجسته ی کشورمان در سال ۱۳۸۹به عنوان 
چهره ی ماندگار سینمای ایران معرفی شد. این کتاب، کوششی است برای کشف 

مسیری که در این سال های طوالنی طی کرده است. 

نکاتویرایشیکتاب
ضبط کردن مصاحبه های این کتاب که بر اساس تاریخ شفاهی جمع آوری شده 
موضوعی  ترتیب  رعایت  کتاب،  تنظیم  برای  انجامید.  درازا  به  سال  یک  است؛ 
مالک قرار گرفته است. در ابتدا فهرستی از همه ی مطالب موجود در خاطرات 
تهیه و در مرحله ی بعد، کامل ترین روایت از میان روایت های موجود انتخاب و 
چنانچه مطلبی می توانست آن را تکمیل کند به مطلب منتخب افزوده شد. سپس 
در جهت گویاسازی جمالت، در موارد ضروری و الزم تغییراتی در ساختار آنها 
ایجاد شد؛ آنقدر که اصل »پایبندی به متن روایت« - که در تاریخ شفاهی مورد 

تاکید است – خدشه ای وارد نشود. 
برای اطمینان  از صحت متن، در بسیاری از موارد، متن کتاب با نوار صوتی 
مصاحبه تطبیق داده شده است و چنانچه در نهایت کلمه ای تشخیص داده نشد، 
مفهوم  تا  بود  آن  بر  ما  سعی  است.  شده  داده  توضیح  آن  مورد  در  پانویس  در 

جمله ها کامالً رسا و از ابهام به دور باشد. 
گاه برای تکمیل و یا به منظور سهولت دریافت مفهوم جمله، کلماتی مانند »که، 
است، بود، را، و« به متن افزوده شده است که از نشان دار کردن همه آنها اجتناب 
شده اما در باقی موارد چناچه کلمه ای به متن افزوده شده باشد، برای مشخص 

کردن آن از عالمت ] [ استفاده شده است.

جذابیتهایکتاب
به  محدود  فقط  می رسد  نظر  به  آنچه  علیرغم  کتاب  جذابیت های  و  ویژگی ها 
گفت وگو درباره ی خاطرات شخصی یک هنرمند نیست بلکه، بسیاری از داده های 
ایران پس از پیروزی انقالب و حتی حوادث  آن، بخش هایی از تاریخ سینمای 
در  که  است  اشاره  نکاتی  به  گفتگو  در ضمن  می گیرد.  بر  در  را  انقالب  خود 
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نوشته های دیگر کمتر به آن پرداخته شده است. اطالعات جالب و خواندنی در 
مورد آداب و رسوم و فرهنگ محلی منطقه ی »جوزان مالیر« و همچنین بازیگران 
و چهره های سینما و تئاتر از دیگر بخش های جالب این کتاب است که در نوع 

خود برای خوانندگان این اثر جذاب و خواندنی خواهد بود. 
هدف از انجام مصاحبه در تاریخ شفاهی، جمع آوری اطالعات مستند تاریخی 
است و سعی  شده با ایجاد زمینه های مناسب داشته های تاریخی مصاحبه شونده 
هیچ گاه  مصاحبه کننده  دلیل  همین  به  گردد.  ثبت  می شود،  گفته  که  همان گونه 
وارد بحث های چالش برانگیز مرسوم، با مصاحبه شونده نمی شود و تنها با ذهنی 
کنجکاو، وقایع را دنبال کرده و با ایجاد فضایی مناسب او را تشویق به ارائه ی 
حس  ایجاد  شده  گفت وگو  این  شدن  خواندنی  باعث  آنچه  می کند.  اطالعات 

اعتماد متقابل بوده که حاصلش اکنون پیش روی شماست.



نخست باید یاد کنم از کارکنان و دست اندرکاران شرکت فیلم سازی جوزان فیلم 
همراهی  و  صمیمانه  همکاری  با  که  بهرامیه  شهربانو  خانم  سرکار  ویژه  به 
خستگی ناپذیر امکان انجام گفتگو، حتی در سخت ترین شرایط زمانی را فراهم 
کرد، و همچنین سپاس ویژه از هنرمند گرامی و دوست بزرگوارم مسعود جعفری 
جوزانی دوست داشتنی، به خاطر قبول این گفت وگو و تحمل زحمات ناشی از 
جلسات مصاحبه که علیرغم تمامی مشغله ها و گرفتاری های فراوان با روی باز و 

خلق خوش و دقت نظر خاص پاسخگوی سواالت بنده بودند. 
از اساتید بزرگوارم محمد ابراهیمیان و فتح اهلل جعفری جوزانی که در مراحل جداگانه ای 
متن کتاب را ویراستاری نمودند و همچنین سرکار خانم بهاره صادقیان به خاطر زحمات 
ناشی از پیاده سازی و تایپ این گفتگو و نیز دوست دیرینم احمدرضا گنجه ای به خاطر 
همراهی و همیاری در انجام این مصاحبه بی نهایت سپاسگزارم. همچنین از سعه ی 
صدر مسئوالن محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی، به ویژه جناب آقای تکلو مدیر 
محترم سازمان در غرب کشور )همدان( که هریک بر اساس حیطه ی وظایف خود به 
فراهم آوری امکان چاپ کتاب یاری رساندند  قدردانی می کنم. در پایان وظیفه ی خود 
می دانم از جناب آقای سید علیرضا بهشتی شیرازی مدیر محترم انتشارات روزنه که با 

قبول چاپ این اثر بنده را رهین منت بی شمار خود ساختند. سپاس ویژه داشته باشم.
محمدحسین یزدانی راد

تشکروقدردانی





 می دامن در خیابان پارک مالیر به دنیا آمدید و تا پنج سالگی در جوزان 
زندگی کردید، خنستنی مهاجرت اضطراری مشا به دستور پدر که آن زمان در زندان 
بود، با قافله ساالری مادرتان – ماهپاره چگیین، دختر احدآقا، از طایفه ی چگیین ها 
- در سال هزار و سیصد و سی و سه، به هتران صورت گرفت. اجداد پدری مشا از 
طایفه ی طهماسب قلی خان در دوره ی سلطنت فتحعلی شاه قاجار از صاحب منصبان 
دلریی ها  مریزا،  عباس  با  روس  و  ایران  جنگ  در  که  بودند  لشگری  افسران  و 
کردند. متاسفانه این جنگ به دلیل یب کفاییت حکومت وقت و عدم محایت از عباس 
مریزا، به شکست ایران اجنامید و به دو معاهده ی ننگنی گلستان و ترکمانچای منجر 
شد. بیگ مال و هپلوان فضل اهلل که هر دو منصب وکیل اویل داشتند، به دیار خود 
بازگشتند و یک برادر را در جنگ از دست دادند. به نقل از پدر فرمودید، پیش از 
صدور شناسنامه در ایران، خاندان مشا به منصوری جوزاین شهرت داشتند که پشت 
یک قرآن قدمیی ثبت شده بود، اما پدر بزرگ ترجیح داد نام خانوادگی جعفری 
از  مالیر،  در  منصوری جوزاین  که خاندان  می دامن  برگزیند. مهنی طور  را  جوزاین 
بستگان جعفری جوزاین اند. ممکن است خواهش کنم این روند را پی بگریید و در 

مورد تولد و خاطرات دوران کودکی خودتان برای ما  صحبت کنید؟ 

کودکیونوجوانی
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 این که می گویند در هر اسم حکمت و رمز و راز بزرگی هنفته است، شاید 
بیش از دیگران برای من جالب و تامل برانگیز باشد. داستان از این قرار است که 
پیش از من خواهرامن عفت و مهنی و برادرامن، منصور، مسعود و اسد به دنیا آمده 
بودند، اما وقوع یک حادثه ی تلخ باعث می شود که نام »مسعود« به من برسد. ده 
ساله بودم که از زبان مادر شنیدم، پیش از تولد من مسعود دیگری در خانواده بوده 
که در پنج سالگی، در یک بازی کودکانه جان خود را از دست داده است. به این 
ترتیب که یک روز هنگام بازی، منصور هفت ساله، شش لول پر را از پشت خمده ی 
پدر برمی دارد. پدر مهیشه شش لول خود را برای دفاع در وقت ضرور، آماده ی 
شلیک نگه می داشت. منصور به هوای بازی بدون آنکه بداند به طرف مسعود نشانه 
می رود و شلیک می کند. داشنت سالح در شرایط آن روزگار امری الزم و معمول 
بوده است. این قتل ناخواسته و غمبار، کشنت برادری به دست برادر بزرگ تر در 
یک بازی کودکانه، حبران خانواده را سبب شد، به گونه ای که ناگزیر شدند واقعه را 

از منظر حکومت خمفی بدارند و حیت وجود فرزندی به نام مسعود را کتمان کنند. 
مادرم تعریف می کرد که »در آن روز شوم شنیدم منصور با صدای بلند از مسعود 

پرسید: »بزمن؟« و مسعود با خنده گفت: »بزن!«
ناگهان انگار صاعقه ای زد و زلزله ای زمنی را لرزاند. صدای شلیک ششلول و 
فریاد مسعود در خانه پیچید، آوار شد و بر سرم فرود آمد. من سراسیمه به طرف 

اتاق دویدم و دیدم که مسعودم پرپر شده و در خون می غلتد.
 چه رجنی را باید حتمل کرده باشد مادرتان، پرسیدید که مادر در آن حلظه ی 

هولناک چه واکنشی از خود نشان داده است؟
 ترجیح می دهم درباره ی احساس و حال مادرم بیش از این حریف نزمن. چند 
سال پس از این واقعه دل خراش اسد برادر بزرگ ترم به دنیا می آید، هرچه پدرم اصرار 
می کند که نام مسعود را روی او بگذارند، بستگان مادرم راضی منی شوند. آن ها معتقد 
بودند که این کار شگون ندارد. بعد از اسد، خواهرم مهنی به دنیا آمد و باالخره وقیت 
من چشم به جهان باز کردم، نام مسعود را برازنده ام دیدند. چرا و چگونه؟ منی دامن. ای 
بسا اقتدار پدر بر باورهای سنیت خانواده ی مادری چربیده است. به هر حال سرنوشت 

این بود که من سنگیین نام برادر را به ارث بربم و بر شانه هامی محل کنم.
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از  دیگری  تصاویر  چه  شنیده اید.  را  تعریفش  که  است  تراژدی  یک  این   
کودکی تا پنج سالگی در ذهن مشا باقی مانده؟ 

 در یکی از شب های سال های حبراین 1332 که فرقه ها و احزاب سیاسی 
از  یکی  رضا،  آقا  عمو  عروسی  شب  در  بودند،  کرده  رخنه  روستاها  اعماق  تا 
برادرهای ناتین پدرم، درگریی طایفه ای پیش آمد و پدرم به ناچار دست به تفنگ 
دیگر  هر خاطره ی  از  بیش  پرتالطم  این شب  به حلظه ی  منی دامن چرا حلظه  برد. 
کودکی در حافظه ام مانده است. شاید به خاطر اینکه ناگهان آرامش دنیای کودکی ام 
و  تلخ و شریین  اتفاق های  کوتاه شاهد  بار در مدیت  اولنی  برای  و  به هم رخیت 
ماه  انتخاب من، پیش چشمامن شکل گرفتند.  و  بودم که یب اختیار  تکان دهنده ای 
آخر سال 1332 دمشین بنی طایفه ها پیچیده و زندگی را بر مهه سخت کرده بود. 
بزرگ تر که شدم فهمیدم این کینه ورزی ها ریشه در جریان های سیاسی چهار سال 
نقاط  دورترین  گروه ها،  و  احزاب  رنگ  پر  است. حضور  داشته  کشور  گذشته ی 
بدانند سیاست  ایران را هم حتت تاثری شدیدی قرارداده بود. یک طایفه، یب آنکه 
چیست، با چشم و هم چشمی طایفه ی دیگر توده ای شده بودند، یک طایفه طرفدار 
مصدق، یک طایفه طرفدار کاشاین و طایفه ی دیگر طرفدار شاه شده بودند. بعد 
گوشه ای  در  روز  هر  و  بود  شده  شروع  گریی ها  انتقام  کودتاچیان،  موفقیت  از 
امر  این  از  هم  پریامونش  آبادی های  و  می گرفت. جوزان  در  غوغایی  مملکت  از 
مادربزرگ  حیات،  ننه  زمستان،  سرد  شب های  این  از  یکی  در  نبودند.  مستثین 
پدری ام، به خانه آمد و به پدر گفت برای عمو آقارضا، به خواستگاری دختر آممد 
حسنی رفته اند و او گفته تا مشس اله خان نیاید من هیچ حریف ندارم بزمن، اما اگر او 
بیاید و یک قول بدهد کار متام است. شب بعد راهی شدمی. برف بود و هوا سرد و 
سوزناک و منصور، برادر بزرگم، فانوس و تفنگ پدر را محل می کرد. من هم که 
پسر کوچک خانواده و به قول پدر »زنگوله ی پوستنی« او بودم. وقیت از کوچه 
تنگه گذشتیم، پدرم چند سرفه ی حمکم کرد تا دوست و دمشن حضورش را حس 
کنند. به خانه ی آممدحسنی که رسیدمی احترام زیادی گذاشتند، و به احترام پدر، تری 
هوایی در کردند. پس از خوردن چای و شرییین و شب چره، پدرم گفت: »آمده امی 

برای خواستگاری اقدس بانو!«


