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فریدون رهنما از مهم ترین هنرمندان و اندیشمندان ایرانی است که پلی میان فرهنگ ایران و فرانسه دانسته می شود. وی با شناخت اندیشه های مفاخر 
فرهنگی و هنری ایران و فرانسه سعی داشت تا در زمینه های شعر، سینما و نقد، پیوندی میان فرهنگ این دو کشور ایجاد کند. در ایران به دنیا )دوم خرداد 
130۹( آمد، همواره به ایران عالقه ي وافري داشت و سال های بسیاری در فرانسه1 زندگی کرد. وی در سال 2۹ـ 1328 تحصیالت در دانشکده ی ادبیات 
دانشگاه سوربن را آغاز کرد و پس از پایان تحصیالت دانشگاهی خود و فارغ التحصیلی از مؤسسه ی فیلم شناسی پاریس2 به ایران بازگشت. داریوش شایگان 
دوست دیرینه اش می گوید: »به نظرم نزدیکی من و فریدون دو علت داشت، دلیل اول این بود که هر دوی ما سخت عاشق ایران بودیم و دلیل دوم تربیت 
فرانسوی مان بود، این که فرهنگ غربی هر دوی ما فرانسوی بود: فریدون از کودکی در فرانسه بزرگ شده بود و مدتی هم در لبنان اقامت داشت، به ادبیات 
فرانسه احاطه داشت، شعرای معاصر فرانسه را به خوبی می شناخت و حتی خودش به زبان فرانسه شعر می سرود ]...[« )متن سخنرانی داریوش شایگان در 

شب فریدون رهنما، مجله ی بخارا(.
رهنما شاعری توانمند بود و اشعار فراوانی به زبان فرانسه و فارسی دارد.3 وی با شناختی که از شعر فرانسه به دست آورده بود به شاعران ایرانی برای 
شناخت شعر فرانسه یاری می رساند و کتابخانه ی خود را در اختیار برخی شاعران و نویسندگانی مانند احمد شاملو و فروغ فرخزاد می گذاشت و با سعه ی 
صدر از ژاک پره ور و پل الوار و دیگر شاعران فرانسوی برای آنان سخن می گفت. همچنین فریدون رهنما با شناختی که از جریانات شعر فرانسه داشت، 

جریان شعری ای که توسط افرادی همچون بیژن الهی، پرویز اسالمپور، بهرام اردبیلی و احمدرضا احمدی شکل گرفت را »موج نو« نامید.

1. اولین سفرش به پاریس در سال 1323 بود.

2. کتاب »واقعیت گرایي فیلم« رساله ی پایاني تحصیالت سینمایي او است.

3. »روژه لسکو، مترجم کتاب بوف کور صادق هدایت، در مجله ی Revue Orient در سال 1۹61، اشعار فریدون را بسیار مدرن توصیف می کند و معتقد است که ریشه های عمیق این اشعار 
را باید در تجربه ی زیستی او که عجین با بیماری است، جست؛ درونمایه هایی مثل زاده شدن، بازگشت، باززایی، حضور در مقابل مرگ. لسکو می افزاید: آدم متحیر می ماند که با چه استادی 
و مهارتی زبان فرانسه را مهار کرده، گویی این زبان، همان قدر که زبان ماست، زبان او نیز هست. درباره ی اشعار فرانسه ی فریدون باید بگویم که این اشعار اغلب »پست سورئالیست«اند و لذا 

فهم آن ها چندان ساده نیست و حتی می توان آن ها را آوانگارد تعبیر کرد« )متن سخنرانی داریوش شایگان در شب فریدون رهنما، مجله ی بخارا(.

فریدون رهنما، پلی میان فرهنگ ایران و فرانسه، با نگاهی به فیلم تخت جمشید
IIو مسعود ایمانی Iعلیرضا ارواحی

دیوار زمان: مقدمه ای بر جنبه ی تاریخی
IIIامیر ابراهیم

I. منتقد و پژوهشگر هنر؛ II. مستندساز؛ III. پژوهشگر فلسفه
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دفترهای شعری به زبان فرانسه از وی به یادگار مانده است، مانند: زاده شدن 
)Naître(؛ منظومه براي ایران )Ode à la Perse(؛ زادن )Faire Naître(؛ منظومه 
نوزایش ها  )Retours(؛  بازگشت ها  )Ode au Monde(؛  براي جهان )دو دفتر( 
رهایی  آوازهای  )Poèmes Anciens(؛  کهن  سروده هاي  )Renaissances(؛ 
)Chant de Délivrance( و ... . رهنما همچنین مقاالت فراوانی درباره ی سینما 
و هنر در مطبوعات ایران و فرانسه نوشته است؛ و نوآوری هایی در ترجمه ی واژگان 
سینمایی دارد. او معادل هایی فارسی به جای واژگان انگلیسی و فرانسوی پیشنهاد کرد: 
نما به جای پالن یا شات، نمای درشت به جای کلوزآپ، نمای دور به جای النگ شات 

و راه دوربین به جای تراولینگ شات.
وی پس از ساخت فیلم »تخت جمشید« شروع به ساخت فیلم »سیاوش در 
تخت جمشید« کرد که مورد توجه متفکران فرانسوی همچون هانری کربن و هانری 
النگلوا قرار گرفت. داریوش شایگان می گوید که این فیلم »چنان تأثیر ژرفی بر ]هانري 
 Orient کربن[ گذاشت که در سال 1۹66 مقاله ی مفصلی درباره ی آن در مجله ی
شماره ی 3۹ نوشت که بسیار حائز اهمیت است و شاید زیباترین نوشتاری باشد که 
در این باب نگاشته شده است ]...[« )متن سخنرانی داریوش شایگان در شب فریدون 

رهنما(.
فریدون رهنما سومین فیلمش را با نام »پسر ایران از مادرش بي اطالع است« 
می سازد و اولین نمایش این فیلم در سینماتک پاریس با معرفي هانري النگلوا همراه 
می شود. زندگی رهنما همواره به تبادل فرهنگی میان ایران )تهران( و فرانسه )پاریس( 
سپری شد، این زندگی با زبان فارسی آغاز شد و با زبان فرانسه دیگرگون شد. رهنما 
پس از 45 سال زندگی تاثیرگذار و پل میان دو فرهنگ، سرانجام در 17 مرداد 1354 

در پاریس درگذشت.1

دیوار زمان: مقدمه ای بر جنبه ی تاریخی
والتر بنیامین، بر متنی از جهان افسانه ای بر جهان از جنبه ی تاریخی تأمل 
 désen( می کند. چیزی که بنیامین تاریخ می نامد، وبر آن را افسون زدایی از جهان
chentement( می نامد. طبق گفته ی بنیامین یک چرخه در جلوی چشم ما در حال 
رخ دادن است، اما آنچه قریب الوقوع است، یک بازگشت ساده به افسانه نیست و بیانگر 
ظهور ادوار عرفان یهود )cabalistique( است. بازگشت به سحر و جادو، جایگاهی 

در ناامیدی جهان ندارد. یونگر در این مورد به ما توضیح می دهد )اطالع می دهد(:
»اما پایان جهان تاریخی نباید به منزله ی تصرف جهان )évasion( به وسیله ی 
افسانه و یا بازگشت آن تلقی شود، فهم واضحی از تاریخ، از این منظر، قابل مقایسه با 

1. برای نوشتن متن »فریدون رهنما، پلی میان فرهنگ ایران و فرانسه« از یادنامه ی فریدون رهنما 
نشریافته در مجله ی بخارا )شماره ی 112، خرداد و تیر 13۹5( استفاده شده است و اطالعات تاریخی 
از متن »سال شمار زندگی و آثار فریدون رهنما« و متن سخنرانی داریوش شایگان با عنوان »فریدون 

رهنما: »لبخندی که چون واحه ای زمردین در دلم شکفت«« نقل شده است.    
از همراهی گلنوش خلیلی برای نوشتن این مقدمه قدردانی می شود. 

کار روزانه ای است که بین دو شب قرار دارد. این هجوم نمی تواند 
ناقص و جزیی باشد، و جایی جز درون روز ندارد. چندین راه برای 
فرار از ترس وجود دارد، یا اینکه باید منتظر آن بمانیم« )دیوار 

زمان، 105(.
اثری که ما در معرض قضاوت شما قرار داده ایم، تفکری است 
بر روی چگونگی وجود )حضور( شب در روز، در مورد خداشناسی 
سیاسی در عهدی که ما معتقدیم به وجود آمده است )رسیده 
است(، دنیادوستی )غیر مذهبی( که همچون ماه در ظهر، نامعلوم 
ظاهر می شود. او دالیلی برای ترس و همچنین دالیلی برای انتظار 
ارائه می دهد. جواب های بسیاری به این سؤال، برای دانستن این که 
چه کسی در دین است؟ یا چه کسی در دین راه را برای دنیادوستی 
در زمان و فاصله، یا برای »مرگ خدا« باز می کند؟ داده شده است. 
در بت و بُعد، ژان لوکـ  ماریون تأیید می کند که این رسوایی 
از آغاز )ابتدا( در اسرار مسیحیت )یکتاپرستی( از مرگ انسان ـ 
خدا بر روی صلیب، همچون فاصله ای تاریخی، مابعد عصر محوری 

)Post- Age axiclistique( بوده است.
ما گمان می کردیم که پیروی از مارسل ُگشه، هنگامی که 
اصرار یکتاپرستی را به مفهوم تأمل، تأیید می کند، در روان بودن 
مقایسه ی  با  فرضیه  این  دارد.  نقش  فرهنگ  در  خداپرستی 

سینماتوگرافی رهنما، راحت تر به نظر می رسد.
این پرسش در مورد هویت تخیلی و جایگاه اروپا، در مورد 
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چیزی که ما شنیده ایم، کارهای بعدی ما را تشکیل می دهد. تنها 
یک دید جامع از ساکنان یونان قدیم archons  در مورد مسئله ی 
تاریخیـ  اسطوره ای می تواند ما را به فهم کاملی از نام جدید زمان 
و زمین برساند. در همین زمان، در روند تکامل آن، مفهوم اولیه ی 
آغاز نمایان می شود. چنان که هایدگر در سیر خود بر پارمنیدس 
)Parménide( نوشته است: »آغاز چیزی است که در گستره ی 
.)Parménide ،12( »جوهر تاریخ، در آخرین مکان، نمایان می شود

قرابت فیلم تخت جمشید با اندیشه ی والتر بنیامین 
درباره ی تاریخ

آنچه که در فیلم سازی فریدون رهنما قابل توجه است نگاهی 
متفاوت به تاریخ و بیان دیگرگون آن از طریق مدیوم سینما است. 
تاریخ توسط مدیوم های متفاوت به بیان های گوناگونی می رسد ولی 
آنچه که در این امر اهمیت می یابد چگونگی بهره گیری از آن مدیوم 
برای بیان تاریخ است که این وابستگی بسیاری به سبک مؤلف دارد. 
رهنما با سبک خویش در تالش بود تا تاریخ و سینما را به واسطه ی 

یکدیگر بیان کند و فاصله ی میان این دو را کاهش دهد.2
با یک خوانش فلسفی، بیان تاریخ در فیلم تخت جمشید راهی 
را در پیش می گیرد که با نظر والتر بنیامین در رابطه با فلسفه ی 
تاریخ قرابت بسیاری دارد. بنیامین در نوع نگاه خود به تاریخ، آن 
را به مثابه ی شوک می بیند3 و بر این امر تأکید می گذارد که تاریخ 
خود را همچون تصویر نمایان می کند4 و در جایی دیگر در تبیین 
تصویر می نویسد: »تصویر5 دیالکتیک در حالت سکون است«6 و 
همین سکون و توقف ناگهانی است که تکانه ای به تصویر وارد 
می کند و باعث می شود بدرخشد. به طور کلی نمود تاریخ از منظر 
بنیامین، دیالکتیک در حالت سکون و به عبارت دیگر دیالکتیک 

میان گذشته و حال است که در آن حرکتی دیده نمی شود.

2.  وی در زندگی خود »از دو بیماري درحقیقت یگانه اي )تاریخ و سینما( رنج 
مي برد« و آفرینش هنری را به دستاویزی برای پاالیش رنج خویش و نه غلبه 

بر آن درآورد.
مقاله ی کیارستمي و فریدون رهنما و سخني دیگر ...

3. بنیامین تاریخ را همچون تصویر می داند، بدین جهت در این متن، هرجا به 
تاریخ اشاره می شود فعل دیدن و نه دانستن اهمیت می یابد.

4. برای بسط جمله ی »تاریخ به مثابه ی شوک« از منظر بنیامین از کتاب امید 
مهرگان تحت همین نام استفاده می شود.

5. منظور از تصویر همان تصویر گذشته ی تاریخی است.

6. در طومار N پاساژها.

برای نشان دادن تاریخ از منظر بنیامین در مدیوم سینما نیاز به شناخت دیالکتیک 
در این مدیوم و رابطه ی مونتاژ با تاریخ است.7 گویی تاریخ در خود تصاویری دارد که بر 
اساس تکنیک مونتاژ با یکدیگر در ارتباطند. تصاویر فیلم نیز همچون تاریخ با تکنیک 
مونتاژ پیوند می یابند، با این تفاوت که به دلیل وابستگی سینما به عنصر زمان، کشف 
معنا در گرو حرکت تصاویر است و نه سکون. در حاشیه ی کتاب تاریخ به مثابه ی شوک 
به این مسئله اینگونه اشاره می شود: »تصاویر متحرک و یا سینما تصاویری است که 
در حالت سکون نیست و با توجه به تکنیک مونتاژ، تصاویر متحرک، دیالکتیکی به 
نظر می رسند و مونتاژ به خاطر نفس حرکت زمان در فیلم اهمیت می یابد، بیان از 
طریق فیلم بیش از دیگر بیان های هنری وابسته به حرکت رو به پیش زمان است«.8  
عکس، نقاشی، معماری و پیکرتراشی به نسبت فیلم برای بیان تاریخ از منظر بنیامین 
مناسب تر است و شوک نهان در تاریخ با مدیوم هایی که حرکت زمان در آنها کم رنگ تر 
است بهتر نشان داده می شود. در این هنرها زمان منجمد می شود و وجه مکانی آنها 
اهمیت می یابد. برای مثال در عکس، روند زمانی نگه داشته می شود و برخالف فیلم 
حرکت زمانی تجربه نمی شود. به عبارت دیگر، دیالکتیک به سکون می رسد ولی در 
فیلم کشف معنا در روند زمانی و پیش رفتن فیلم صورت می گیرد. این مطلب در کتاب 
واقعیت گرایی فیلم رهنما اینگونه اشاره شده است: »درست است که در هنر نقاشی 
و پیکرتراشی و معماری ما با جهانی جنبان روبرو هستیم اما این جنبش ثابت است، 
برجاست. جنبش آن جاودانه درونی است. به گونه ای زمان در آن فشرده شده است« 

)رهنما، 1351: 34(.
این فیلم با شناخت ویژگی حرکت رو به پیش زمان، از این امر فراتر می رود و 
از مسیر دیالکتیک حرکتی خود گام در مسیر دیالکتیک در حال سکون می گذارد و 
ظرف خود را برای پذیرای تاریخ بنیامینی آماده می کند تا تاریخ به مثابه ی شوک را 

به تصویر درآورد.
ابتدا،  در  کرد:  تقسیم  »پاره«  سه  به  می توان  را  جمشید  تخت  فیلم  کلیت 
پرسش هایی پیرامون مکان مدنظر یعنی تخت جمشید مطرح و به گذشته ی تاریخی 
آن و آنچه بر مردمانش گذشته اشاره می شود. پاره ی دوم که در آن سکنی گزیدن 
افرادی دیگر و زندگی روزانه شان تصویر شده، با این کالم آغاز می شود: »سپس، امروز، 
دیگرانی می آیند تا تماشا کنند، تا بیاموزند«، پاره ی پایانی، با جمله ی »راهنمایی 
را  مکان  این  از  توصیفاتی  و  توضیحات  ادامه  در  و  آغاز  توضیح می دهد«  هست، 
می شنویم. با توجه به نظر بنیامین و این سه پاره ی فیلم می توان دیالکتیک گذشته در 

یافتن فرم های  برای  ]...[ را می توان در چارچوب تالش  بنیامین به مونتاژ در سینما  7. »عالقه ی 
فرهنگی ای نگریست که می توانستند به تجربه ی زندگی روزمره صدایی ببخشند« )هایمور، 1387: 

.)13۹
بنیامین این تجربه را با واژه ی »Erlebnis« تبیین می کند و به تجربه ی مدرن در قالب این واژه 
می پردازد و روزمرگی مدرن را به عنوان »شوک« می شناسد. فیلم رهنما در تالش است تا شوک تجربه ی 

زندگی مدرن را به »Erfahrung« در بیاورد.

8.  ر.ک. تاریخ به مثابه ی شوک.
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حال را با سنتز تصاویری از مکان دید.۹ گویی این مکان تصویری است که می خواهد 
گذشته ای را در حال نشان دهد و تصویر این مکان به نمود تاریخی تخت جمشید و 
دیالکتیک در حال سکون می پردازد. این امر در موارد دیگری همچون نماها، ریتم، 

موسیقی و ... نیز قابل بررسی است.
نما: نماهایی که در این فیلم دیده می شوند خود را همچون عکس می نمایانند. 
هر نمایه ی فیلم بدون وابستگی به نمای بعدی، معنای خود را آشکار و فیلم را با 
وقفه های بیشتری همراه می کند. به عبارت دیگر معنا در گرو گذر زمان نبوده و هر 
نما به طور مستقل تصویری می شود که نما/نماهای گذشته  ای تاریخی را در زمان حال 
به دیالکتیک در حال سکونی درآورد. نشان دادن مجموعه نما هایی به صورت عکس 
و توالی این عکس ها به دور از داستان پردازی در فیلم تخت جمشید تالشی برای 

همراه کردن فیلم با شوک های بیشتر است.
از  گریز  می یابد،  اهمیت  رهنما  برای  تاریخ  بیان  راستای  در  آنچه  داستان: 
داستان پردازی است. گذر زمان در داستان پردازی همانند فیلم عاملی برای کشف 
معناست. در فیلم تخت جمشید نبود »داستان« و وابسته  نبودن فیلم به گذر زمان، 
تاریخ به مثابه ی شوک خود را آشکارتر می کند. به طور کلی، در این فیلم، انقطاع روند 
ناگهانی »گفتار متن« و حضور سنگ نوشته ها و امضاها به همراه جهش ها و قطع های 
ناگهانی »روایی« و کالمی، عادت تداوم فیلم را در هم می شکند و فیلم را با وقفه هایی 

روبرو می کند.
ریتم: عالوه بر موارد ذکرشده، ریتم نیز در ایجاد اینگونه تصاویر اهمیت می یابد. 
برای این فیلم دو ریتم قابل تصور است: ریتم درونی و ریتم بیرونی. ریتم بیرونی 
سریع با بهره گیری از خطوط عمودی در ترکیب بندی بصری و حجم ها، هر پالن را 
با سکته روبرو می کند. هرچه سرعت میان پالن ها بیشتر شود سکته های میان هر 
پالن با تکانه ی بیشتری همراه می شود. در پالن هایی از این دست که در فیلم نیز به 
وفور وجود دارد حس استواری و ایستادگی ای و سنگینی به مخاطب منتقل می شود 
و ذهن برای پذیرش پالن بعدی دچار وقفه )هرچند بسیار کوتاه( می گردد. بر خالف 
آن، در پالن هایی که مخاطب با خطوط افقی روبرو است آمادگی بصری برای پذیرش 
پالن بعدی بیشتر است و مخاطب را با جریان زمانی همراه تر می کند. استفاده ی بیشتر 

خطوط عمودی به نسبت خطوط افقی، فیلم را با وقفه های بیشتری روبرو می کند.
ریتم درونی هم از نظر بصری و هم به سبب استفاده از عناصر معماری، بسیار 
کند بوده و همچنین بازتاب کنش و واکنش در درون پالن ها به ایستایی می انجامد. 
النگ شات )نمای دور(ها و حرکت کم وکند دوربین در اکثر نماها و هم چنین تحرک 
کم درونی به این ایستایی و ُکندشدن یاری می رساند. در بیشتر این نما ها، برای 

۹.  این موضوع در پالن النگ شاتی از تخت جمشید که با پرواز هلی کوپتری همراه می شود به خوبی 
مشخص است و حتی در دیگر فیلم های رهنما قابل ردیابی است، یوسف اسحاق پور در اشاره به فیلم 
پسر ایران از مادرش بی اطالع است می نویسد: کوشش شخصیت اصلی فیلم این است که »گذشته را 

به زندگی بازگرداند«. )اسحاق پور، 45(

نشان دادن انسان و فعالیتش از استعاره ی »بَنا« استفاده می شود10 
که این بهره گیری از بنا به مثابه  انسان به دیالکتیک در حال سکونی 

اشاره دارد.
موسیقی: تفاوت و تنوع گسترده ای که در انتخاب موسیقی 
دیده می شود فیلم را به چند پاره ی شنیداری تقسیم کرده و فهم 
هر بخش موسیقی مجزا از بخش بعدی می شود. نکته ی قابل توجه 
در موسیقی این فیلم، آغازشدنش با موسیقی »آتونال« است. در 
این نوع موسیقی هر نُت مستقل از نت بعدی است و این ویژگی، 
موسیقی آتونال را غیر قابل پیش بینی و وابستگی آن را به حرکت 
رو به پیش زمان بسیار کم می کند. کشف معنای این موسیقی نیاز 
به حرکت رو به پیش زمان ندارد و نت/نت های گذشته ی خود را به 
نت حال می آورد و هر نت تصویری می شود و به دیالتیک در حال 

سکون در می آید.
موضوع: انتخاب بنایی همچون تخت جمشید و داستان تخریب 
و آتش سوزی آن و نشان دادن زوالی که همیشه با خود همراه دارد، 
تأکیدی بر »حافظه ی غیر ممکن« این ابژه است، فراموشی ای که 
درون این بنا نهفته است. در این راستا، تخریب بنای عظیم تخت 
جمشید که یک شمای کلی ندارد در ایجاد شوک های تصویری 
مؤثر است. حتی در برخی موارد جابه جایی آرشیو اطالعات تاریخی 
دیده می شود که در جهت شکستن استمرار زمانی گام بر می دارد 

تا زوال در زمان و به واسطه ی زمان اتفاق نیفتد.
در فیلم تخت جمشید نماها/عکس هایی دیده می شود که 
همچون تصویر خود را می نمایاند. مهم ترین نمونه ای که در این 
راستا می توان نام برد نمایی است که امضای میرزاده عشقی پس 
از چند نما از امضاهای دیگر خود را آشکار می کند. این نمای فیلم 
وابستگی ای به نمای بعدی و گذر زمان برای انکشاف معنای خود 
ندارد و مستقل از دیگر نماها معنای خود را نمایان می کند. این نما 
نشان می دهد که فردی به نام میرزاده عشقی و یا فرد دیگری تحت 
نام وی امضای خود را بر تکه سنگی از تخت جمشید حک کرده 
است. با رجوع به آثار این شخص مانند شعر رستاخیز شهریاران، 
شباهاتی میان این دو میرزاده عشقی و فریدون رهنما همچون 

تأکید بر زبان فارسی و پرداختن به تاریخ ایران دیده می شود.
فرم امضاء به عنوان تصویری شناخته می شود که در آن و 
به واسطه ی آن گذشته با حال پیوند می یابد و به دیالکتیک می رسد. 

10. برای مثال، ساخته شدن تدریجی ستون به سازندگی انسان اشاره دارد.
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یداهلل رویایی در یکی از مکتوبات خود به نام »من گذشته امضاء« 
بر دیالکتیک موجود گذشته با حال امضاء تأکید می کند و در 
ابتدای مکتوبش می آورد: »در شخص من دو شخص هست: یکي 
مفرد که امضاء مي کند، دیگري جمع که مي خواند و در لحظه ی 
خوانش ما سه شخصیم« )رویایی، 1387: 13( و در جای دیگر 
می نویسد: »]...[ این امضاء به جای این که جریانی را به گذشته 
بسپارد، گذشته ای را جریان می دهد، گذشته ای را حال می کند«. 

)رویایی، 1387: 13(
گویی تصویر امضای میرزاده عشقی در فیلم تخت جمشید 
می خواهد تاریخ ایران را نشان دهد. این نما از فیلم نمونه ی خوبی 
است برای مفهوم »تاریخ به مثابه ی شوک« والتر بنیامین و نما 
همچون عکسی است که در جهت تبیین دیگرگون تاریخ گام 

برمی دارد.
فاش کردن  جهت  در  تصاویر  اینگونه   آفرینش  رهنما  برای 
واقعیت گام بر می دارند )اسحاق پور، 46( و متن واقعیت گرایی فیلم 
او به جهت اهمیت تصویر و نه نظریه پردازی نوشته شده است. در 
ابتدای کتاب جمله ای از اپیکورس نقل می شود که شباهت بسیاری 
با نظر بنیامین دارد: »همه ی تصویرها واقعی است اما همه نظریه ها 
واقعی نیست« )رهنما، 1351: 7(. بنیامین نیز تصاویر را راستین و 
واقعی می بیند، تصاویری که نمود تاریخند و در جریان دیالکتیک 
در حالت سکون شکل می گیرند. بنیامین محل مالقات با تصاویر را 
زبان می داند و این زبان برای رهنما »فیلم« است 11 و فیلمساز که 
هم چون برشی »در« تاریخ سینمای ایران شناخته می شود با این 

مدیوم به بیان تاریخ ایران روی می آورد.12

منابع:
- اسحاق پور، یوسف. »سخني دیگر در باب پسر ایران از مادرش بي اطالع است«، 

شاهرخ مسکوب، نگین، شماره ی 145، تهران، خرداد 2536.
- رویایی، یداهلل. من گذشته امضاء، نشر کاروان، تهران، چاپ سوم، 1387.

- رهنما، فریدون. واقعیت گرایی فیلم، نشر بوف، چاپ اول، 1351.
- کاداوا، ادواردو. تزهایی در باب عکاسی تاریخ، میثم سامان پور، نشر رخ دادنو، 

تهران، چاپ اول، 13۹1.
- مهرگان، امید. تاریخ به مثابه ی شوک، نشر گام نو، تهران، چاپ اول، 138۹.

- هایمور، بن. بنیامین وزیبایی شناسی پس مانده ها، مجید اخگر، نشریه ی حرفه: 
هنرمند، شماره ی 25، 1387.

11.  رهنما اشاره می کند: »به گمان ما فیلم، زبانی است«. )رهنما، 1351: 14(

12.  با تشکر از امیر ابراهیم به سبب راهنمایی هایش.
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le processus de déclin hors de toute temporalité. 
Certaines photographies et certaines scènes du film sont pré-

sentées comme des images. L’exemple le plus pertinent est la 
scène où l’autographe de Mirzadeh Eshghi apparaît. Cette scène 
ne dépend pas de la suivante ni du passage du temps pour éclai-
rer son sens, et porte sa propre signification sans de telles aides : 
elle montre que Mirzadeh Eshghi ou quelqu’un d’autre (en son 
nom) a gravé son nom sur les pierres de Takht-e Jamshid. En 
faisant référence à certaines œuvres de celui-ci, comme le poème 
Rastakhiz e Shahriaran (La résurrection des rois), des correspondances 
s’établissent, mettant en relief  la langue persane et révélant une 
attention particulière à l’histoire de l’Iran. 

La forme de l’autographe est comme une image à travers 
laquelle et dans laquelle le passé s’attache au présent et atteint 
la dialectique. Dans un de ses manuscrits intitulé Mane e gozashte 
emza (Moi dont l’autographe est déjà éteint), Yadollah Royaï met l’ac-
cent sur la dialectique du passé avec le présent de l’autographe 
et commence son ouvrage en écrivant : « Il y a deux personnes 
dans ma personne. Une personne singulière qui signe et une per-
sonne plurielle qui lit, et lorsque nous lisons nous sommes trois » 
[11]. Il écrit ailleurs : « […] au lieu de verser un courant dans le 
temps et de le confier au passé, cet autographe met un passé 
dans le courant et le rend présent » [12].

 C’est comme si l’image de l’autographe de Mirzadeh 
Eshghi dans le film Takht-e Jamshid voulait montrer l’histoire de 
l’Iran. Cette scène est un bon exemple pour éclairer ce que Ben-
jamin a saisi lorsqu’il présentait « l’Histoire comme un choc ».

 La création d’images de ce genre vise pour Rahnama 
à éclairer la réalité [13] ; son livre « Le réalisme du film » a été 
écrit à cause de l’importance que représentait pour lui l’image, et 
non par simple souci théorique. Au début du livre se trouve une 
phrase d’Epicure qui n’est pas très éloignée des idées de Ben-
jamin : « Toutes les images sont vraies, mais toutes les théories 
ne le sont pas » [14]. Benjamin pense lui aussi que les images 
sont vraies, qu’elles offrent une représentation de l’histoire, et se 
donnent à voir à travers une dialectique à l’arrêt. Selon Benjamin, 
c’est dans la langue que l’on rencontre des images. Mais pour 
Rahnama, cette langue, c’est le film [15]. Le réalisateur ouvre ain-
si une brèche dans le cinéma iranien, comme lui-même ouvre 
une brèche au sein de l’histoire iranienne à travers le cinéma [16].

Références : 
Eshaghpoor, Youssef, « Un autre mot sur Le fils d’Iran ignore sa 
mère», Shahrokh Maskoub, Neguine, #145 Tehran, mai 2536. 
Royaee, Yadollah, Moi dont l’autographe est déjà éteint, Cara-
vane, Tehran, troisième édition, 1387.
Fereidoun Rahnama, Le réalisme du film, première publica -
tion en 1351.
Cadava, Edouardo, des thèses sur la photographie de l’his-
toire, Meysam Samanpoor, Rokhdad e No,Tehran, première 
publication, 1391.
Mehregan, Omid, l’histoire comme un choc, Game No, 
Tehran, première publication, 1389.
Highmore, Ben, Benjamin et l’esthétique du résidu, Majid 
Akhgar, Herfeh: Honarmand, #25, 1387. 

***
[1] Dans sa vie, il souffrait de « deux maladies dans une réalité 
unique (le cinéma et l’histoire) » et a trouvé dans la création 
artistique de quoi purifier sa peine, non la vaincre. 
[2] Selon Benjamin, l’histoire est comme une image. Donc 
dans ces textes où il est question d’histoire, ce qui compte, 
c’est d’être capable de voir, non de savoir.  
[3] Pour approfondir le concept «l’histoire-choc» du point de 
vue de Benjamin, on pourra se reporter au livre de Mehregan.
[4] « L’image » signifie ici « l’image du passé historique ». 
[5] Dans le Livre des passages. 
[6] « L’intérêt que portait Benjamin pour le montage cinéma-
tographique […] peut être vu comme un effort pour trouver 
des formes culturelles qui pouvaient donner voix à l’expé-
rience de la vie quotidienne ». Cf  Benjamin et l’esthétique du rési-
du, p. 139. Pour en parler, Benjamin appelle cette expérience 
« Erlebnis » et décrit l’expérience moderne avec ce mot. Déc-
sormais la quotidienneté s’apparente à un choc. Le film de 
Rahnama essaie d’amener le choc de la vie quotidienne à la 
hauteur d’une Erlebnis.  
[7] Cf  « l’histoire comme un choc »
[8] Le réalisme du film, p. 34.
[9] Ceci est clairement visible dans un long plan d’ensemble 
du film Takht-e Jamshid dans lequel on suit le vol d’un héli-
coptère. Cela se voit également dans les autres films de Rah-
nama. Yousef  Eshaghpoor écrit ceci au sujet du film « Le fils 
d’Iran ignore sa mère » : « Le protagoniste de ce film essaie 
de faire revivre le passé ». Cf  l’article « Un autre mot », p 45.
[10] Par exemple la colonne qui se construit graduellement 
fait référence à l’homme qui se développe. 
[11] Moi dont l’autographe est déjà éteint, p. 13.
[12] Moi dont l’autographe est déjà éteint, p. 13. 
[13] Selon Yousef  Eshaghpoor, l’innovation dans le film de 
Rahnama peut se comparer à « une randonnée sur le seuil, un 
développement stagnant par l’excès de la passion, et un feu 
intérieur qui atteint son apogée dans les images d’Iran ». Cf 
l’article « Un autre mot », p 46.
[14] Le réalisme du film, p. 7. 
[15] Rahnama le dit sans détours : « A notre avis, le film est un 
langage ».  Le réalisme du film,  p. 14. 
[16] Tous nos remerciements à Amir Ebrahim.
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Tout le film « Takht-e Jamshid » peut se ra -
mifier en trois parties : tout d’abord, un certain 
nombre de repères sur la ville sont posés, et le film 
décrit le passé de la ville et de ses habitants. La 
deuxième partie débute avec la description du par-
cours de certains habitants et de leur vie de tous 
les jours, et commence avec ces mots : « Ensuite, 
d’autres viennent pour regarder, pour apprendre ». 
Dans la troisième partie sont livrées plusieurs ex-
plications et informations sur cette place. Confor-
mément aux thèses de Benjamin, on peut voir la 
succession de ces trois séquences, contenant des 
images de la ville à diverses époques, comme l’il-
lustration de la présence dialectique du passé au 
sein du présent [9]. C’est comme si cette ville était 
une image qui voulait témoigner de la présence du 
passé dans le présent. Ceci peut être étudié à tra-
vers les scènes, le rythme, la musique, etc. 

Les scènes : les scènes qu’on voit dans le film 
se présentent comme des images. Cela ne signifie 
pas que chaque scène dépende de la suivante et 
du déroulement du temps pour révéler sa signifi-
cation, mais bien plutôt que chaque scène dévoile 
son propre sens isolément des autres, ce qui ex-
plique d’ailleurs la longueur du film. Chaque scène 
est une image qui rapatrie les images du passé au 
sein du présent, chaque scène s’apparente à une 
dialectique à l’arrêt. 

Ce film présente les images comme des pho-
tographies, les fait se succéder en plusieurs sé-
quences et s’abstient de fabriquer une fiction. Tout 
cela vise à multiplier les chocs au sein du film. 

La fiction : Ce qui importe à Rahnama dans 
la narration de l’histoire, c’est de s’abstenir de fa-
briquer une fiction. Le passage du temps dans la 
fiction est une manière de percer le secret du sens. 
Dans « Takht-e Jamshid », l’Histoire comme choc 
se discerne encore mieux du fait de cette absence 
de fiction, et également parce que la force du film 
ne repose pas sur le passage du temps.  La rup-
ture abrupte du «discours textuel», les gravures en 

pierre et les autographes (aux côtés des ruptures et des mutations 
textuelles et discursives) rompt l’habitude de la continuité du film 
et lui apporte une forme d’immobilité.  

Le rythme : Le rythme joue son rôle dans la présentation 
de ses images (à côté des éléments mentionnés) de deux ma-
nières : interne et externe. En utilisant des lignes verticales dans 
les compositions visuelles et les volumes, le rythme externe créé 
des arrêts dans tous les plans. Dans de tels plans, qui sont nom-
breux dans le film, un sentiment de résistance, de persévérance 
et de gravité se fait jour chez le spectateur, et afin d’accepter le 
plan suivant, notre esprit doit se fixer pour un court moment. 
Au contraire, dans les plans où se multiplient les lignes horizon-
tales, on est visuellement mieux disposé à accepter les plans qui 
suivent et à accompagner le courant du temps. Le fait qu’il y ait 
plus de lignes verticales que de lignes horizontales dans le film 
aboutit à ce que le mouvement du film tend vers l’immobilité.   

Le rythme ralentit visuellement et architecturalement et par 
conséquent la succession de l’action et de la réaction s’arrête éga-
lement. Les vues lointaines, l’utilisation du ralenti dans beaucoup 
de scènes, ainsi que l’absence de mouvement interne contribue 
à ce ralentissement général. Pour montrer les hommes et leurs 
activités dans la plupart de ces scènes, l’auteur a recours à la mé-
taphore de la construction [10] qui fait allusion en même temps 
à la dialectique à l’arrêt. 

La musique : La variation de la musique dans le film fait que 
l’on peut la diviser en diverses parties dont chacune peut être 
comprise indépendamment de la partie qui la suit. Ainsi, le film 
s’ouvre avec de la musique atonale. La musique atonale se carac-
térise par le fait que toute note est isolée de celle qui la précède ou 
la suit. Cette musique est par conséquent imprévisible et dépend 
très peu du mouvement prospectif  du temps, mais fait advenir 
ses notes du passé au présent ; chaque note devient ainsi une 
image et participe de cette dialectique à l’arrêt. 

Le sujet : Choisir une ville comme Takht-e Jamshid et mon-
trer son incendie et l’affaissement qui en a résulté est une ma-
nière d’insister sur le « souvenir impossible » de cet objet : un 
oubli caché dans un engloutissement. L’éclatement de la ville de 
Takht-e Jamshid, absolument dépourvu de tout schéma général, 
joue un rôle décisif  dans la succession des chocs visuels. Parfois, 
l’auteur bouscule la continuité historique de certaines archives 
afin de casser l’impression de continuité temporelle et de situer 
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confortée par la comparaison avec l’œuvre cinématographique 
de Fereydoun Rahnama.

Ce questionnement sur l’identité imaginaire et la place de 
l’Europe constitue le second axe sur lequel nous entendons si-
tuer nos travaux ultérieurs. Seule une vision globale des origines 
de la question historico-mythologique peut nous faire parvenir 
à une compréhension aussi complète que possible du nouveau 
nomos du temps et de la terre. En même temps, c’est dans l’ac-
complissement que se révèle le sens du premier commencement.

Ainsi que l’écrivait Heidegger dans son cours sur Parménide : 
«Le commencement est ce qui, dans le déploiement d’essence de 
l’histoire, se montre en dernier lieu» (Parménide, 12).

La proximité du film Takht-e Jamshid (Persépolis) 
avec les idées de Walter Benjamin sur l’Histoire
Ce qu’apporte la cinématographie de Fereidoun Rahnama, 

c’est un nouveau regard sur l’Histoire et une autre façon de 
l’éclairer à travers le médium du cinéma. L’Histoire est racon-
tée de manière très différente par les médiums les plus variés, 
mais ce qui est en jeu ici, c’est la façon dont ce médium peut 
servir à représenter l’Histoire, et les rapports de cette question 
avec le style de l’auteur. Dans son œuvre, Rahnama s’est efforcé 
d’éclairer l’Histoire par le cinéma et le cinéma par l’Histoire et 
de diminuer la distance qui les sépare [1]. Dans une approche 
philosophique, l’expression de l’Histoire dans le film « Takht-e 
Jamshid » trace un chemin que l’on peut rapprocher des idées de 
Walter Benjamin sur l’Histoire. 

 Benjamin considère l’Histoire comme un choc [2] ; 
mettant en relief  le fait que l’Histoire peut être représentée sous 
la forme d’une image, il décrit celle-ci [3] comme suit : « l’image 
[4], c’est la dialectique à l’arrêt [5] ». C’est la même immobilité 
qui afflige un fort momentum pour l’image et la fait briller. En 
d’autres termes, la représentation de l’Histoire chez Benjamin, 
c’est la dialectique à l’arrêt ou encore la dialectique entre le pré-
sent et le passé au sein de laquelle aucun mouvement ne se fait 
voir.

On a donc besoin, pour présenter l’Histoire, à l’instar de Ben-
jamin au sujet du médium qu’est le cinéma, de connaitre la dia-
lectique de ce médium et la relation entre le montage et l’Histoire 
[6]. Comme si l’Histoire contenait en soi des images qui peuvent 
entrer en résonance à l’aide de la technique du montage ; comme 

dans l’Histoire elle-même, les images entrent en 
rapport les unes avec les autres par la technique 
du montage. La différence, c’est que les images 
cinématographiques ne peuvent s’immobiliser 
pour livrer leur sens, puisqu’elles progressent 
dans le temps. Ainsi, insiste-t-il, lorsqu’il présente 
l’Histoire « comme un choc », sur le fait que « le 
cinéma montre des images qui ne demeurent pas 
constantes et deviennent dialectiques par rapport 
à la technique du montage. C’est le montage qui 
permet de restituer le mouvement du temps qui se 
développe dans le film. L’expression cinématogra-
phique dépend de l’acte prospectif  du temps plus 
que ne le fait aucune autre » [7]. La photographie, la 
peinture, l’architecture et la sculpture conviennent 
encore mieux que le cinéma pour évoquer l’His-
toire ; ainsi, le choc caché dans l’Histoire se dis-
tingue-t-il mieux avec un médium dans lequel le 
mouvement du temps est plus stable. Dans ces 
arts, le temps s’arrête, et leur aspect temporel 
gagne en importance. Par exemple, lorsque nous 
regardons une photographie, le processus tempo-
rel a été interrompu, et la sensation du passage du 
temps n’y est pas expérimentée, contrairement au 
cinéma. En d’autres termes, la dialectique benja-
minienne est une dialectique à l’arrêt, tandis que 
dans le film, le sens se découvre dans le processus 
temporel et dans le déroulement du film. Ceci a 
été bien repéré par Rahnama dans son livre « Le 
réalisme du film » : « Il est vrai que l’on observe 
du mouvement dans les arts de la peinture, de la 
sculpture et de l’architecture, mais c’est un bouger 
fixe et immobile ; un bouger qui est éternellement 
intérieur comme s’il avait été emprisonné dans le 
temps»[8]. Un œil fixé sur le mouvement prospec-
tif  du temps ce filme passe ceci et entre, à travers 
son trajet de mouvement dialectique, dans la dia-
lectique de la constance et s’apprête pour contenir 
l’Histoire a la façon de Benjamin pour qu’il puisse 
faire montrer en images l’Histoire comme un 
choc.
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Mur du Temps: Introduction sur l’historicité
Dans son œuvre, Walter Benjamin médite sur le passage du monde du 

mythe à celui de l’histoire. Ce que Benjamin appelle histoire, Weber l’a appelé 
«désenchantement». Selon Benjamin, un cycle est en train de se clore sous nos 
yeux, mais celui qui s’annonce n’est pas un simple retour du mythe et éclaire 
du temps cabalistique. Le ré-enchantement ne peut avoir lieu que dans le cadre 
d’un monde désenchanté. Jünger nous met en garde à ce propos :

«Mais la fin du monde historique ne doit pas être comprise comme signifiant 
l’envahissement du monde par le mythe et par son retour, la claire conscience 
historique étant, de ce point de vue, comparable à la carrière du jour qui s’insère entre deux nuits. Cette irruption ne peut 
qu’être partielle, ne peut avoir lieu qu’à l’intérieur du jour. Il y a quelques raisons de la craindre, ou de nous y attendre» (Le 
Mur du Temps, 105). Le travail que nous avons soumis à votre jugement est une réflexion sur les modalités de la présence 
de la nuit dans le jour, de la théologie politique dans un âge qu’on croyait devenu séculier mais qui se révèle incertain 
comme une lune de midi. Il donne des raisons de craindre mais aussi d›attendre. Plusieurs réponses ont été proposées à 
la question de savoir ce qui dans la religion/le fait religieux a ouvert la voie à la sécularisation du temps et de l’espace ou 
à «la mort de Dieu». Dans L’idole et la distance, Jean-Luc Marion pouvait affirmer que ce scandale est inscrit dès l’origine 
dans le mystère chrétien (monothéiste) de la mort de l’homme-Dieu sur la croix.

Il nous a semblé qu’il convenait néanmoins de suivre Marcel Gauchet quand il affirme que c’est l’insistance du mono-
théisme sur la notion de méditation qui a contribué à la liquidation de la théologie de la culture. Cette hypothèse semble
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