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پریانصیری،1محمدصادقمیرزاابوالقاسمی2

تاریختأسیسسینماهای
شیرازدردورۀپهلوی

مقدمه
تاریخ نمایش فیلم در ایران به دوران قاجار باز می گردد. 
عمومی  مراکز  به عنوان  نیز  سینما  سالن های  نخستین 
نمایش فیلم در همین دوران در تهران و برخی شهرهای 
و  بود  وارداتی  پدیده ای  سینما  یافت.  گشایش  دیگر 
قاعدتًا با برخی ارزش ها و باورهای سنتی جامعه ایران 
مغایرت داشت. این تضادها مانع رشد سریع سینما در 
به همراه  را  تعطیلی سینماها  از چندی  ایران شد و هر 
داشت. در عین حال توده مردم به این پرده جادویی نظر 
داشتند. سود اقتصادی این حرفه نیز افراد متعددی را به 
سرمایه گذاری و ممارست در آن عالقمند می کرد. این 
وضعیت موجب شد تا سینما در دوران قاجار در ایران 

رشد زیادی نکند، اما کم وبیش حیات داشته باشد. 
در دوران پهلوی کوشیده می شد که جامعٔه ایران 
به سوی مدرنیته و ارزش های مبتنی بر آن سوق یابد. از 
این رو، صنعت سینما به عنوان یکی از مهم ترین مظاهر 
فرهنگ مدرنیته مورد توجه جدی قرار گرفت، به طوری 
که دولت حتی االمکان زیرساخت های تولید و نمایش 
این  می کرد.  کنترل  البته  و  حمایت  را  ایران  در  فیلم 
رویکرد به شکوفایی و رشد یکبارۀ صنعت سینما در ایران 
انجامید، و طبیعتًا بر زندگی و ذائقٔه فرهنگی تودٔه مردم 
تأثیر گذاشت. یکی از نشانه های این موضوع را می توان 
در افزایش کمی و کیفی سالن های سینما در شهرهای 
مختلف ایران ازجمله شیراز دنبال کرد. بر این اساس، 
تحوالت  و  تأسیس  تاریخ  بررسی  مقاله  این  موضوع 
تاریخی- فرهنگی سینماهای شیراز در دوران پهلوی از 

1304 تا 1357 ش است. 
تقریبًا تمام سینماهای مهم شیراز در این فاصلۀ 
اطالعات  کمتر  متأسفانه  اما  شده اند،  تأسیس  تاریخی 
مستند و موثقی از آنها انتشار یافته است. از این میان، 
روزنامه های  برخی  در  مختصر  شفاهی  گزارش  چند 
محلی منتشر شده که صورت علمی ندارد و اطالعات 
سینمای  تاریخ  مرجع  منابع  است.  اشتباه  با  همراه  آن 
ایران نیز معمواًل به تاریخ تولید فیلم و فیلمسازی در ایران 
توجه کرده اند، و به نام و نشان و تاریخ تأسیس سینماها 
نیز  سینماها  از  منابع  این  در  اگر  احیانًا،  نپرداخته اند. 
سخنی رفته باشد، عمدتًا به وضعیت سینماهای تهران 

سینما

صنعت نوپای سینما در ایران در دوران پهلوی به عنوان یکی از مهم ترین 
بهره وری  سینما  گرفت.  قرار  ویژه  توجه  مورد  مدرن  فرهنگی  مظاهر 
اقتصادی مطلوبی نیز داشت و این موضوع موجب تأسیس و گسترش 
سالن های نمایش عمومی فیلم در شهرهای بزرگ ایران من جمله شیراز 
تاریخی  تحوالت  و  تأسیس  سابقٔه  مقاله  این  در  اساس،  این  بر  شد. 
سینماهای شیراز، به انضمام مشخصات کلی و شیوۀ فعالیت آنها، در 

دوران پهلوی، با استناد به اسناد و مکاتبات معتبر بررسی خواهد شد. 
این پژوهش نشان می دهد که طی سال های 1348-1308  یافته های 
الاقل سیزده سالن سینمای مستقل در شیراز تأسیس شده است، که 
رشد اصلی آنها مربوط به دو دهۀ پایانی می شود. این سینماها اعم از 
سینما پارس، تاج، رکس، ایران، مترو، دنیا، سینما تئاتر شیراز، سعدی، 
پاسارگاد، پرسپولیس، کاپری، پارامونت و آریانا بوده است. البته اکثر 
این سالن ها، به علل مختلفی، مانند تغییر مالکیت یا نوسازی و افتتاح 

مجدد، چندین مرتبه تغییر نام پیدا کرده اند.
با توجه به مکان تجمع، حرفه و موقعیت اجتماعی مالکان، و نوع 
نظر می رسد  به  پهلوی  دورٔه  در  تحوالت سینماهای شیراز  و  فعالیت 
کسب منافع اقتصادی در تأسیس و مدیریت این سینماها بر جنبه های 
فرهنگی و هنری رجحان داشته است. با این حال، از دهٔه چهل شمسی 
با برگزاری جشنواره های بین المللی فیلم و فستیوال های هنری در شیراز 

بر کارکرد فرهنگی سینماها افزوده شده است. 



وی 
 پهل

ورۀ
در د

راز 
 شی

ای
ماه

سین
س 

أسی
خ ت

تاری

85

سینمای  تاریخ  در  تنها  است.  و محدود شده  معطوف 
ایران و رؤیای صادقه مطالب مختصری از سینماهای 
شیراز وجود دارد که اطالعات آن از روی روزنامه های 
فارس در دورٔه پهلوی برداشته شده است.3 منابعی که 
در دورۀ پهلوی دربارٔه آثار و مفاخر و ابنیۀ شیراز نوشته 
شده نیز اطالع چندانی از سینماهای این شهر به دست 
نمی دهند.4 در آلبوم هایی که از عکس های تاریخی شیراز 
منتشر شده نیز می توان تصاویری از سینماهای شیراز و 

صاحبان آنها در دورۀ پهلوی را مشاهده کرد.5
اطالعات مربوط به وضعیت سینماهای شیراز در 
دوران پهلوی در این مقاله با استناد به مدارک مربوط در 
آرشیو اسناد کتابخانٔه ملی ایران استخراج شده است. در 
این  باره، مجموعًا 26 پرونده با بیش از 500 سند از آرشیو 
ملی و بخش اسناد کتابخانٔه ملی شعبۀ فارس شناسایی 
سینماها،  تأسیس  پروانه  شامل  پرونده ها  این  گردید.6 
مربوط،  نهادهای  و  سینما  متولیان  جاری  مکاتبات 
سینماهای  در  شده  اکران  فیلم های  مجوز  همچنین  و 
نیز  پهلوی  دورٔه  در  فارس  روزنامه های  است.  شیراز 
یکی دیگر از منابع این پژوهش است. اخبار مربوط به 
افتتاح سینماها، تبلیغ فیلم ها و شکایت مردم در مورد 
این  در  مندرج  مطالب  اصلی ترین  سینماها  کیفیت 
روزنامههاست. بدین ترتیب، در مقاله پیش رو، ضمن 
تشریح تاریخ سینماهای شیراز در دورٔه پهلوی به برخی 
مشخصات مکانی، هزینه های ساخت و راه اندازی، و 
نحؤه کسب وکار آنها با استفاده مطلوب از اسناد مذکور 

پرداخته خواهد شد. 

تاریخورودسینمابهایرانونخستینسینماهای
ایران

اروپا  به  سفری  1317ق  در  قاجار  مظفرالدین شاه 
تسکین  و  معالجه  به بهانٔه  که  سفر،  این  در  او  داشت. 
با  بود،  یافته  ترتیب  پادشاه  روحی  و  جسمی  شرایط 
پدیدۀ نوظهور فیلم و سینما آشنا گردید7 و با خرید یک 
دستگاه سینماتوگراف موافقت کرد. بدین ترتیب، زمینۀ 
ورود صنعت سینما به ایران فراهم شد. او بالفاصله بعد 
ابراهیم خان عکاس باشی،  میرزا  با کمک  بازگشت،  از 
فیلم  نمایش  و  انداخت  به راه  را  سینماتوگراف  دستگاه 

دستگاه  این  از  ظاهرًا  کرد.8  آغاز  را  دربار  اهالی  برای 
به عنوان یک وسیلۀ تفریحی در میهمانی ها و جشن های 

اشراف قاجار نیز استفاده می شده است.9
سینمایی  تبریز  شهر  در  سال،  همین  اواخر  در 
شد.  تأسیس  )خورشید(  ُسوِلی«  »سینما  به  موسوم 
داشت  قرار  کلیسا  یک  مدرسٔه  در  سینما  این  محل 
بودند  فرانسوی  مذهبی  مبلغان  از  جمعی  آن  بانیان  و 
فرهنگی  ترویج فرهنگ و محصوالت  راستای  در  که 
سولی  سینما  تأسیس  با  می کوشیدند.  فرانسه  کشور 
اما  دربار خارج شد،  انحصار  از  فیلم  نمایش  به نوعی 
و  تأسیس  اهداف  مذهبی،  حساسیت های  به  توجه  با 
موقعیت مکانی این سینما باز هم افراد خاصی قادر به 

استفاده از این سینما بودند.10
چندی بعد، ابراهیم خان صحاف باشی در حیاط 
پشت مغازٔه عتیقه فروشی  خود در تهران سالن سینمایی 
باز کرد که به »سینما صحاف باشی« معروف شد.11 این 
مکان نخستین سالن عمومی سینما در ایران محسوب 
بیشتر  سینما  بلیت  باالی  قیمت  به علت  اما  می شود، 
مشتریان آن از طبقٔه مرفه و ممتاز جامعه بودند. بانوان 
نیز در آن زمان اجازٔه ورود به سینما را نداشتند. بعد از 
عکاسی  بخش  رئیس  ایواُنف،  مهدی روسی خان  این، 
دارالفنون، دومین سالن سینمای عمومی را در تهران در 
خیابان عالءالدوله )فردوسی فعلی( بنا گذاشت.12 او در 
امر سینماداری مردی خوش فکر بود و، به علت داشتن 
سینمای  برنامه های  قاجار،  رجال  با  مطلوب  روابط 
به  حبل المتین  و  صوراسرافیل  روزنامه های  در  را  خود 
در  فیلم  نمایش  او  ابداعات  دیگر  از  می رساند.  چاپ 
مدرسٔه  حیاط  روسی خان  بود.  آموزشی  محیط های 
نوازندگانی  و  کرد  تبدیل  روباز  سینمایی  به  را  دارالفنون 
استخدام کرد تا هنگام پخش فیلم موسیقی بنوازند. او 
همچنین بهای بلیت را برای شاگردان مدارس به نصف 
رساند.13 روسی خان در سال 1326ق سینمای دیگری 
به نام »تماشاخانه بومر و روسی خان« بازگشایی کرد که 

بعدًا به »فاروس« تغییر نام یافت.
افراد  به تدریج  تهران  در  سینما  گرفتن  رونق  با 
بیشتری نیز در این حوزه وارد شدند. خان بابا معتضدی 
نام  با  را  بانوان  مخصوص  عمومی  سینمای  نخستین 



13
99

هار 
/ ب

 19
هنر

ان 
ست

گل

86

»سینما خورشید« دایر کرد.14 او صاحب سینمایی روباز 
نیز بود و از جمله کسانی بود که چندین سالن سینما در 
تهران داشت. یکی از این سینماها به نام »سینما پری«، 
اینها،  از  غیر  شد.15  مشهور  بسیار  بود،  مختلط  چون 
در دورٔه قاجار چندین سالن نمایش عمومی فیلم مانند 
»مدرن سینما« و »سینما خورشید« در تهران گشایش 
یافت. این موضوع کم وبیش در سایر شهرهای ایران نیز 
دنبال می شد. با این همه، روند رو به رشد صنعت سینما 

در ایران در دوران پهلوی به اوج رسید.

تحوالتتاریخیوفرهنگیمؤثربرصنعت
سینمادردورٔهپهلوی

با به قدرت رسیدن رضاشاه، تحوالتی در زمینٔه سیاسی، 
به  ایران  در  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  نظامی، 
یا غیرمستقیم  به طور مستقیم  این تحوالت  آمد.  وجود 
بر صنعت نوپای سینما در ایران تأثیر داشت. مثاًل تغییر 
نظام آموزشی، تأسیس دانشگاه ها و اعزام افراد مستعد 
آشنایی  زمینۀ  تحصیل  ادامۀ  برای  کشور  از  خارج  به 
حرفه ای با هنر و ادبیات و فرهنگ غربی را فراهم کرد 
و نزدیک دو دهه بعد جریان »موج نو« را در سینمای 
ایران به ارمغان آورد. اصالح نظام مالیاتی کشور نیز به 
وضع مالیات بر سینماها انجامید. قوانین تصویب شده 
درجه ای  هر  با  و  سینماها  تمامی  که  می دهد  نشان 
موظف به پرداخت مالیات به دولت بودند.16 این موضوع 
علی الخصوص در افزایش سطح کیفی سالن های سینما 
جهت بهره وری اقتصادی تأثیر گذاشت. توسعٔه راه های 
ارتباطی و تسهیل حمل ونقل نیز تأثیر شایان توجهی در 
از  فیلم ها  بیشتر  ایران داشت. معمواًل،  در  رشد سینما 
آمریکا، روسیه و اروپا به تهران می رسید و از آنجا به سایر 
نقاط ایران فرستاده می شد. دسترسی آسان به فیلم های 
جدید و تعویض مرتب فیلم های در حال اکران مشوقی 
بود تا عالقه مندان سینما را به سوی سالن ها روانه کند. 
جمعیت  رشد  به  که  نیز،  رضاشاه  ارضی  سیاست های 

شهری انجامید، در رونق سینماها  تأثیرگذار بود. 
دیگر  به صورتی  دوم  پهلوی  دوران  در  روند  این 
تأسیس  این دوره  تعداد سینماهایی که در  یافت.  تداوم 
شدند چشم گیر بودند. از این رو، دولت در سال 1329 

نظام نامه ای به منظور ساماندهی سینماهای کشور تنظیم 
دسته بندی  بر  عالوه  نظام نامه،  این  در  کرد.  ابالغ  و 
شده  مطرح  نیز  آنها  تأسیس  عمومی  شرایط  سینماها 
است.17 برگزاری جشنواره های داخلی و بین المللی در 
از سینما  با وجه دیگری  را  ایرانی  این دوران مخاطبان 
برگزاری  با  جشنواره ها  این  کرد.  عالقه مند  و  آشنا 
دوره های متوالی جشن هنر در شیراز به اوج رسید. یکی 
و  خاص  فیلم های  نمایش  جشنواره  این  پیامدهای  از 
فاخر هنری برای مخاطبانی بود که با دیدی تخصصی 
سینما را دنبال می کردند. این فیلم ها مطلقًا در سالن های 

درجه یک سینماهای شیراز به نمایش درمی آمدند.

سینماهایشیرازدردورٔهپهلوی
از سینماهای شیراز در دوران قاجار اطالعات دقیقی 
در دست نیست. همین قدر می دانیم که در 1336ق و 
دوران حکمرانی عبدالحسین میرزا فرمانفرما بر فارس 
سینمایی به نام »تماشاخانه« در محلٔه گود عربان شیراز 
قرار داشت. بلیت این سینما نیم ریال برای ردیف جلو 
شده  گذاری  نرخ  عقب  ردیف های  برای  ریال  یک  و 
بود.18 حدود دو سال پس از این نیز سینمای دیگری 
شده  افتتاح  شیراز  در  جنوب«  کافه  و  »سینما  به نام 
است. این سینما در خیابان جمشیدیان در منزل میرزا 
عده ای  است.  داشته  قرار  کازرونی  تاجر  محمدرضا 
 )SPR( ایران  پلیس جنوب  به  متعلق  را  سینما جنوب 
می دانند19 و احتمااًل نام این سینما از این تشکیالت وام 
گهی های مندرج  گرفته شده است. بر اساس یکی از آ
در روزنامٔه فارس، این سینما سه جایگاه متفاوت برای 
تماشاچیان داشته است: جایگاه ُلژ با قیمت ده قران، 
درجه متوسط با قیمت شش قران و درجه عمومی با 
بهای 4 قران.20 همچنین وجود ارکستر در ضمن نمایش 
و عدم استفاده از مشروبات الکلی از دیگر ویژگی های 
دیگر  این دوران، سینمایی  از  بوده است.21  این سینما 

موسوم به »سینما فردوسی« را نیز می شناسیم.22
سرآغاز دوران پهلوی با گشایش سینماهای جدید 
در شیراز مصادف شده است. در فاصلٔه زمانی 1308 تا 
1348 حداقل سیزده سالن سینما در شیراز ساخته شده 
مطلوبی  کیفیت  از  سالن ها  این  تمامی  هرچند  است. 
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استقبال  مورد  مردم  سوی  از  عمومًا  نبودند،  برخوردار 
قرار می گرفتند. این روند تا سال های پایانی دورٔه پهلوی 
همچنان ادامه داشت. بر اساس اسناد و مدارک موجود، 
اهم سینماهای شیراز در این دوران به ترتیب و توضیح زیر 

بوده است:

سینماپارس
نخستین سینمای رسمی شیراز در دورٔه پهلوی در سال 
1308 در خیابان زند، ابتدای خیابان رودکی، افتتاح شد. 
نام این سینما »خورشید« و مؤسس آن خانی ربیع زاده 
بود. سینما خورشید تقریبًا تا اواخر دهۀ 50 فعال بود، اما 
در این مدت چندین مرتبه نام و مالکیت آن تغییر پیدا کرد. 
مدیریت این سینما در دی 1326 به محمدعلی شاپوری، 
فرزند عبدالصاحب از بازرگانان معروف شیراز، واگذار 
گردید و بالفاصله به »سینما پارس« تغییر نام یافت )ت 
1(. البته پیش تر این سینما به »خورشید نو« و »خورشید 

و جهان« نیز نامگذاری شده بود.23
 30 دهۀ  اواخر  تا  الاقل  شاپوری  محمدعلی 
با این حال، مطابق  در مدیریت این سینما دخیل بود. 
قدیمی ترین پروانه کسب موجود، از سال 1330، احمد 
اختیار  در  را  پارس  سینما  مالکیت  گیالنی  مشیری  
سینماهای  نوع  از  ابتدا  در  که  پارس،  سینما  داشت.24 
درجه دو در شیراز به حساب می آمد، با اعمال تغییراتی 
یافت و در زمرٔه سینماهای درجه  ارتقا  از سال 1338 

یک شیراز قرار گرفت )ت 2(.
نمایش  سالن  دو  و  صندلی   650 پارس  سینما 
تابستانی و زمستانی داشت. صندلی های این سینما به 
بلیط هرکدام  بودند و نرخ  سه درجه کیفی تقسیم شده 
این  به سال 1336  مربوط  اسناد  مطابق  بود.  متفاوت 
نرخ برای صندلی های درجه اول، 15 ریال، صندلی های 
درجه دوم، 10 ریال و صندلی های درجه سوم، 6 ریال 
تعیین شده بود.25 این سینما در سال 1346 با مدیریت 
محمدعلی شاپوری و با هزینه ای بالغ بر بیست میلیون 
ریال به طور کامل بازسازی شد و در 25 شهریور همین 
مراسم  یافت.26  گشایش  پرسیا«  »سینما  نام  با  سال 
همراه  سرکش«  زن  کردن  »رام  فیلم  اکران  با  افتتاحیه 
بود.27 سینما پرسیا برای اولین بار در سال 1354 فیلم 

سه بعدی پخش کرد. در شیراز، سینما کاپری نیز امکان 
پخش فیلم های سه بعدی را داشت.

سینماتاج
به  منتهی  انوری،  خیابان  در   1310 سال  در  سینما  این 
خیابان زند، افتتاح شد و ابتدا »شاهنشاهی« نام داشت، 
اما کمتر از پنج سال بعد به »دیده بان« تغییر نام یافت. 
ظاهرًا، در این مدت، به این سینما مایاک و جهان نما28 نیز 
می گفتند.29 تا سال 1333، محمدعلی شاپوری و حسن 
امینی این سینما را به اتفاق اداره می کردند. در این سال، 
مالکیت سینما به طور کامل در اختیار محمدعلی شاپوری 
قرار گرفت و او نیز بدین مناسبت نام سینما را تغییر داد 
و »تاج« گذاشت،30 اما مدتی بعد با هزینه ای قریب به 
یک میلیون ریال سالن زمستانه سینما تاج را راه انداخت و 
با حضور مسئوالن دولتی و نمایش فیلم »دومین شانس« 
آن را افتتاح کرد.31 این سینما با داشتن هشتصد صندلی، 
 AEG آپارات تابستانی و زمستانی، و دو نوع  دو سالن 
ماند32  باقی  دو  درجه  همچنان  روسی،  تمپ  و  آلمانی 
پاییز 1338 به عنوان سینمایی درجه یک  از  و سرانجام 
فعالیت خود را از سر گرفت.33 سینما پارس و تاج نزدیک 
به دو دهه تنها سینماهای شهر شیراز بودند )ت 3 و 4(.

سینمارکس
تئاتر رکس را  عیسی صمیمی در آذر ماه 1333 سینما 
در خیابان داریوش باز کرد. این سینما کمتر از یک سال 
شهرداری  به دستور  سال 1334  خرداد  در  و  بود  فعال 
تعطیل شد. علت تعطیلی این سینما نداشتن پروانٔه معتبر 
از ادارٔه کمیسیون نمایشات و مزاحمت صدای موتور برق 
آن عنوان شده است. سینما رکس را »سینما پارک« نیز 

می گفتند.34

سینماایران
در  )تاج(،  مایاک  سینما  سهام داران  از  امینی،  حسن 
دی ماه 1330 درخواست مجوز سینما ایران را به ادارٔه 
از  این درخواست  در  او  ارسال کرده است.  استانداری 
سابقٔه دوازده ساله خود در امور سینماداری در تهران و 
شیراز گفته است.35 با این حال، اختالف او و محمدعلی 
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شاپوری افتتاح این سینما را به تأخیر انداخت و سرانجام 
نیز مجوز تأسیس آن به نام محمدعلی شاپوری و احمد 
مشیری گیالنی صادر گردید.36 سینما ایران در اسفندماه 
1334 با فیلم »حوری دریا« آغاز به کار کرد37 و از همان 
بدو تأسیس جزو سینماهای درجه یک شیراز محسوب 
شد. این سینما در خیابان زند جنب قنادی نور و سینما 
پارس قرار داشت و با هزینه ای بالغ بر یک میلیون ریال 

ساخته و نرخ بلیت این سینما بیست ریال بود.38

سینمامترو
ساختمان سینما مترو متعلق به محمدرحیم متقی ایروانی، 
یکی از تجار معروف شیراز و صاحب کارخانٔه کفش ملی، 
بود. او در خیابان زند پاساژی داشت که به »استاندارد«39 
شناخته می شد. سینما مترو در انتهای این پاساژ ساخته 
شد و طراح آن مهندس صدر هاشمی بود.40 این سینما 
بالکنی وسیع و معروف داشت، اما فاقد سالن تابستانی 
از  َتِکش،  علی محمد  ابتدا  موجود،  اسناد  مطابق  بود. 
بازرگانان شیراز، این مکان را اجاره کرد و در هفت شهریور 
1336 با نمایش فیلم »پرنس دانشجو« سینما مترو افتتاح 
گردید.41 چند ماه بعد نیز سالن تابستانی سینما مترو در 

خیابان نوبهار به بهره برداری رسید.
شیراز  یک  درجه  سینماهای  جزو  سینما  این 
به حساب می آمد و سطح کیفی آن چه از نظر کالبدی و 
چه از نظر تجهیزات نمایش فیلم بسیار باال بود. همین 
سینمای  1337به عنوان  آبان  در  تا  شد  سبب  موضوع 
جشنوارٔه  میزبان  بار  نخستین  برای  شیراز  منتخب 

بین المللی فیلم باشد.42
سینما مترو درسال 1340 به کامران تکش، برادر 
علی محمد تکش، واگذار شد و مدت کوتاهی نیز مالک 
را  آن  امور  اداره  ایروانی  محمدتقی  یعنی  سینما  اصلی 
گلستان  اسماعیل)شاهرخ(  اینکه  تا  گرفت  عهده  به 
مجددًا  و  اجاره  را  مترو  سینما   1341 سال  اواخر  در 

سروسامان داد.43

سینمادنیا
تغییر کاربری یک ساختمان در چهارراه  از  دنیا  سینما 
مشیر و صرف هزینه سیصد هزار ریال در شهریور 1336 

تأسیس گردید. این سینما با مشارکت ُترُگم باغدانیان، 
حسام مستغنی و محمد تبریزی اداره می شد.44 سینما 
دنیا از ابتدای تأسیس در زمره سینماهای درجه دو قرار 
گرفت و مطابق اسناد مربوط به همان سال بهای بلیت 
درجه  صندلی های  ریال،   15 اول،  درجه  صندلی های 
دوم، 10 ریال و صندلی های درجه سوم، 6 ریال تعیین 

شده بود.45
با بروز برخی مشکالت مالی، این سینما با تمامی 
واگذار  صحتی  هوشنگ  به   1340 مرداد  در  متعلقات 
سپرده  صابر پور  حیدر  به  آن  داخلی  مدیریت  و  گردید 
شد.46 اندکی بعد مالکیت سینما به منصور باقریان، مدیر 
پخش فیلم 555، و علی افسرمنش )محزون( رسید و 
نهایتًا پروانٔه جدید سینما در سال 1341 با عنوان »سینما 
حافظ« به نام علی محزون صادر شد.47 این نام برای این 
سینما نیز دیری نپایید و در اواخر 1341 به »شهرزاد« 
تغییر پیدا کرد. کمتر از دو سال بعد امور سینما شهرزاد 
به شکرالله رفیعی طاری واگذار شد. او در غیاب علی 
محزون سند سینما شهرزاد را به هاجر تواضع )همسر 
محزون(، احمد اثنی عشری و اکبر قاسمی فروخت و 
معرفی  سینما  جدید  مدیر  عنوان  به  اثنی عشری  احمد 
سینما  مالکیت  در خصوص  محزون  علی  ظاهرًا  شد. 
نشان  که  دارد  وجود  اسنادی  است.  داشته  مدعایی 
می دهد او برای بازپس گرفتن سینما شهرزاد می کوشیده 
است. با این حال، پروانٔه سینما شهرزاد در اواخر 1343 
با نام جدید »مهتاب« برای شکرالله رفیعی  طاری صادر 
شد. او برای نوسازی و راه اندازی مجدد سینما نزدیک 
دومیلیون ریال هزینه کرد، اما نتوانست ناظران مربوطه را 
برای ارتقاء درجه کیفی سینما مجاب کند)ت 5 و 6(.48

فیلم،  نمایش  از  غیر  سینما،  این  در  ظاهرًا 
برنامه های هنری دیگر مانند تئاتر و کنسرت  نیز برگزار 
می شد. در میان عامٔه مردم این سینما به نام »سینما َدم 

َکلی« معروف بود.

سینماتئاترشیراز
اختیار  را در  اینکه سینما حافظ  از  پیش  علی محزون، 
بگیرد، مدیر سالن تماشاخانه شیراز بود. این سالن در پاساژ 
ایروانی قرار داشت. او در 1338 این سالن را به سینما 
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تبدیل کرد و نام آن را »سینما تئاتر شیراز« گذاشت. این 
سینما مانند سینما حافظ از درجه کیفی دو برخوردار بود و 
به علت قیمت مناسب بلیت مورد استقبال قشر ضعیف و 
متوسط مردم شیراز قرار داشت. علی محزون در شهریور 
ماه 1343 نام سینما تئاتر شیراز را به »تخت جمشید« تغییر 
داد و شکرالله رفیعی  طاری را شریک خود در این سینما 
معرفی کرد. کمی بعد، در مالکیت و مدیریت این سینما 
نیز میان این دو اختالفاتی درگرفت، اما نهایتًا پروانٔه سینما 

تخت جمشید به نام علی محزون صادر شد.49
سینماهای  ردیف  در   1350 دهۀ  در  سینما  این 
درجه یک شیراز قرار گرفت و تغیرات کیفی زیادی در 
آن انجام شد. با این حال، در سال 1357، طبق دستور 
فرمانداری، تعطیل شد. قرار گرفتن سینما در طبقٔه دوم 
پاساژ و نداشتن ایمنی کافی از جمله علل تعطیلی سینما 

تخت جمشید عنوان شده است.50

سینماسعدی
خیابان  محدودۀ  در  سی  دهٔه  اواخر  در  سعدی  سینما 
قصردشت، نبش تقاطعی که بعدها به »چهارراه سینما 
این  طراحی  در  شد.  ساخته  گردید،  مشهور  سعدی« 
سینما سالن های تابستانی و زمستانی به موازات یکدیگر 
هم  از  خروجی  و  ورودی  درهای  می گرفتند،  قرار 
به خیابان  پیرامون سینما، رو  مجزا بودند و مغازه هایی 
مهندس  سعدی  سینما  طراح  داشت.51  وجود  اصلی، 
محمد رسول حقانی نام داشت )ت 7(.52 طرح او تاکنون 
در شیراز تجربه نشده بود و از این نظر شایان توجه بود، 
اما هزینٔه زیادی داشت. سرانجام، این سینما با هزینه ای 
نزدیک بیست میلیون ریال در سال 1339 ساخته شد و 
با نمایش فیلم »پمپئی در آتش« در حضور مقامات ارشد 

کشور رسمًا افتتاح شد.53
از دو سال  این سینما بیش  این همه، مدیریت  با 
دوام نیاورد و به علت مشکالت مالی پیش آمده علی اکبر 
اکبر  جایگزین  شیراز،  معروف  تجار  از  یکی  یاسائی، 
مدیر جدید  گردید.54  نخست سینما  مالک  جباری پور 
تغییراتی در اداره سینما ایجاد کرد که به ارتقای کیفی آن 
انجامید. ازجمله برنامه های جدید سینما سعدی پخش 
این  بود.55  دوشنبه  روزهای  در  انگلیسی  به زبان  فیلم 

سینما هنوز نیز به نوعی مهم ترین سینمای قدیمی فعال 
شیراز محسوب می شود.

سینماپاسارگاد
محمدعلی شاپوری که یکی از سینماداران و سرمایه گذاران 
بنای  مطرح حوزٔه سینما در شیراز بود در خرداد 1342 
تأسیس سینما پاسارگاد را گذاشت.56 این سینما کنار سینما 
ایران قرار داشت، و درواقع چهارمین سینمای محمدعلی 
شاپوری در شیراز محسوب می شد. احمد مشیری  گیالنی 
نیز در تأسیس این سینما نقش داشت و آن طور که می دانیم 
در دهٔه 1350 مدیریت آن را برعهده گرفته بود.57 سینما 
پاسارگاد در ردیف سینماهای عالی و درجه یک شیراز بود 

و با نمایش فیلم »آپارتمان« افتتاح گردید.58

سینماپرسپولیس
صالح الدین  به نام  دیگری  بازرگان  سی  دهٔه  اواخر  در 
از  او  پررونق سینما در شیراز شد.  امامی وارد تجارت 
سال 1337 ساخت سینمایی را در ابتدای خیابان سعدی 
شروع کرد که پس از شش سال به اتمام رسید. این مکان 
با  تئاتر پرسپولیس«  با عنوان »سینما  در آذرماه 1343 
فیلم  با پخش  و  بهره برداری رسید  به  درجه کیفی یک 
انجام  کرد.59  آغاز  را  خود  کار  ساید«  وست  »داستان 
انگلیسی  به زبان  برنامه هایی  اجرای  و  خیریه،  مراسم  
برای جذب گردشگران خارجی و خارجیان مقیم شیراز 

از دیگر فعالیت های این سینما بوده است.60

سینماکاپری
اما  نیست،  معلوم  کاپری  سینما  ساخت  دقیق  زمان 
تبلیغات فیلم های آن از اسفند 1345 در روزنامه های 
خیابان  در  کاپری  سینما  است.61  شده  شروع  شیراز 
لطفعلی خان زند تأسیس شد و احتمال می رود مالکیت 
آن از همان ابتدا در اختیار علی اکبر یاسایی بوده باشد. 
با توجه به اسناد مربوط، در اویل دهٔه پنجاه این سینما 
وفات  با  و  است  بوده  مولوی  هوشنگ  امیر  اجارٔه  در 
ادارٔه امور  او فاطمه شباویز )همسر هوشنگ مولوی( 
مدیریت  نیز  بعدها  است.62  گرفته  عهده  بر  را  سینما 
رسید.  گلستان  )شاهرخ(  اسماعیل  به  سینما  این 
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دستگاه  که  است  شیراز  سینمای  اولین  کاپری  سینما 
مخصوص نمایش فیلم های هفتاد میلی متری و پخش 
صدای استریوفونیک داشت. به همین علت، در سال 
1346، پخش فیلم های جشن هنر شیراز و هفتٔه فیلم 

شوروی به این سینما سپرده شد.63

سینماپارامونت
سینما پارامونت نیز مانند سینما سعدی و کاپری خارج 
از محدودٔه خیابان زند و محل تجمع سینماهای شیراز 
قرار داشت. این سینما در انتهای خیابان لطفلی خان زند 
و ابتدای قصردشت، نبش چهارراهی ساخته شد که به 
»فلکه پمپ بنزین« معروف بود و امروزه هنوز چهارراه 
پارامونت گفته می شود. سینما پارامونت در سال 1345 
افتتاح شد و مالک آن جمشید شیبانی بود. طراحی آن نیز 
به محمد رسول حقانی واگذار گردید که پیش تر تجربه ای 
موفق در طراحی و ساخت سینما سعدی داشت. برای 
ساخت سینما پارامونت، حدود دومیلیون تومان هزینه 
عنوان  »ِاَرم«  آن  ابتدایی  نام  اولیه  مکاتبات  در  و  شده 

گردیده است.64
یک  درجه  سینماهای  نیز جزو  پارامونت  سینما 
شیراز محسوب می شد، اما سرنوشتی تلخ برای آن رقم 
خورد. در بحبوحٔه مبارزات انقالب اسالمی این سینما 
آتش زده شد و خسارات جدی بدان وارد شد، به طوری 
مربوط سینما  مقامات  به دستور  که در شهریور 1357 
بازسازی کامل سینما منوط  به  آن  بازگشایی  و  تعطیل 

گردید،65 امری که دیگر تحقق نیافت. 

یانا سینماآر
پایان ساخت سالن های مجلل  را می توان  آریانا  سینما 
و مستقل سینما در شیراز در دورٔه پهلوی دانست. این 
سینما به اسماعیل )شاهرخ( گلستان تعلق داشت. او 
و  منتقد  نویسنده،  ـ  گلستان  ابراهیم  کوچک تر  برادر 
ـ بود. شاهرخ گلستان خود  ایرانی  مستندساز برجستٔه 
نیز از فیلمسازی سررشته داشت و کارگردانی می کرد. 
مدیریت  در  الاقل  آریانا  سینما  تأسیس  از  پیش  او 
اجرایی سینما مترو سهم داشت و از نظر شناخت امور 

سینماداری شخصی باتجربه محسوب می شد. 

ابتدای  زند  خیابان  در  بود  قرار  یانا  آر سینما 
بود  موقوفه  آن  زمین  اما  شود،  ساخته  نوبهار  کوچٔه 
امر  همین  داشت.  تعلق  شیراز  زرتشتیان  انجمن  به  و 
انجمن  وقت  رئیس  سروشیان،  ایرج  اعتراض  موجب 
کلیمی ها  و  کلیسای مسیحیان  زرتشتیان شیراز، شد. 
نیز در نزدیکی این زمین قرار داشت و بر اساس قوانین 
دولتی تأسیس سینما در مجاورت اماکن مذهبی ممنوع 
بود. حتی مدیران دبیرستان دخترانٔه رضاشاه نیز، که در 
این  در  به احداث سینما  بود،  نوبهار واقع شده  کوچٔه 

مکان اعتراض داشتند.66
صرف  با  آریانا  سینما  اعتراض ها،  تمام  به رغم 
هزار  گنجایش  و  ریال  چهل میلیون  بر  بالغ  هزینه ای 
صندلی در زمین مذکور ساخته شد و در تیرماه 1348 
با پخش فیلم »راز کیهان« رسمًا افتتاح گردید. طراحی 
این سینما را مهندس محمدرضا مقتدر به عهده گرفت.67 
سینما آریانا با داشتن امکاناتی نظیر سیستم سینه راما، 
دستگاه پخش فیلم هفتادمیلی متری، دستگاه تهویٔه هوا، 
شوفاژ به جای بخاری، و استفاده از مبلمان و کفپوش 
ویژه توانست خود را در صدر سینماهای شیراز و حتی 
اواخر سال 1352، شاهرخ گلستان  قرار دهد.68  ایران 
سینما  فوقانی  طبقٔه  در  کوچکی  سالن  گرفت  تصمیم 
آریانا احداث کند و به منظور نمایش فیلم های هنری و 

برنامه های سینه کلوپ به کار بندد.69
سینما آریانا بهترین سالن نمایش فیلم در شیراز 
تا آن زمان بود. بنابراین، بالفاصله در شمار سینماهای 
شیراز  هنر  جشن  فیلم های  که  گرفت  قرار  منتخبی 
عالی رتبه  مقامات  پس،  این  از  می دادند.  نمایش  را 
فیلم  تماشای  به  سینما  این  در  نیز  ویژه  مهمانان  و 
می نشستند. شخصیت فرهنگی و سینمایی گلستان و 
این وضع  نبود.  بی تأثیر  نیز در شهرت سینما  او  روابط 
بدانجا رسید که یکی از بزرگترین شرکت های فیلمسازی 
دنیا به نام مترو گلدن مایر )MGM( به مناسبت سالگرد 
افتتاحیٔه سینما آریانا جشنواره ای از بهترین فیلم هایش 
را در این سینما به نمایش عموم گذاشت. این اتفاق پیش 

از این در ایران سابقه نداشت. 
سینما آریانا نیز در تب و تاب انقالب اسالمی به آتش 

کشیده شد و سرانجامی شبیه سینما پارامونت پیدا کرد.
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نتیجه
نخستین  نام  شاهنشاهی  سینما  و  خورشید  سینما 
دوران  در  شیراز  در  فیلم  نمایش  عمومی  سالن های 
 1310-1308 فاصلۀ  در  سینماها  این  است.  پهلوی 
ش در شیراز تأسیس شدند و تقریبًا تا دو دهٔه بعد تنها 
سینماهای فعال شیراز به حساب می آمدند. با این حال، 
ساخت سالن های نمایش فیلم در شیراز از دهۀ 1330 
به تدریج گسترش یافت و با سینما آریانا در 1348 پایان 
حداقل  مدت،  این  در  موجود،  اسناد  مطابق  پذیرفت. 
است  شده  ساخته  شیراز  در  جدید  سینمای  سالن   11
که با احتساب موارد پیشین به 13 سالن می رسد. اگر 
تغییر مالکیت، مدیریت، و نام این سینماها را نیز در نظر 

بگیریم، این تعداد چندین برابر خواهد شد.
با  پهلوی  دورٔه  در  شیراز  سینماهای  غالب 

ساخته  شده  تجاری  شریک  چند  یا  دو  سرمایه گذاری 
است. این موضوع گاه موجب ایجاد اختالفاتی در مالکیت 
یا مدیریت سینماها گردیده است. برخی نیز در چند سالن 
فروش  و  خرید  داشته اند.  سهم  همزمان  به طور  سینما 
امتیاز تأسیس سینماها نیز معمول بوده است. معمواًل تغییر 
مالکیت سینماهای شیراز با تغییر نام آنها نیز همراه می شد. 
نام  نیز گاه  افتتاح مجدد سالن های سینما  با نوسازی و 
سینماها عوض می شد. به نظر می رسد برخی تغییر نام ها 

نیز ترفندی در رونق کسب و کار سینماها بوده است.
زند  خیابان  محور  در  شیراز  سینماهای  بیشتر   
مهم ترین  تازه تأسیْس  خیاباِن  این  است.  شده  ساخته 
محسوب  نیز  پهلوی  دوران  در  شیراز  تجاری  محور 
می شد. بعدها سه سینما نیز در محور خیابان قصردشت 
ایجاد شد که توسعه اجتماعی و اقتصادی شهر به سمت 
تمام  تقریبًا  دانست.  آن  اصلی  علت  می توان  را  غرب 

یخنامسینما تار
مکانمالکانومدیراننامهایدیگرسینماتأسیس

نو، 1308پارس1 خورشید  خورشید، 
خورشید و جهان، پرسیا

احمد  شاپوری،  محمدعلی  ربیع زاده،  خانی  
خیابان زند، ابتدای رودکی مشیری گیالنی

جهان نما، 1310تاج2 شاهنشاهی، 
خیابان زند، خیابان انوریمحمدعلی شاپوریدیده بان، مایاک

خیابان زند، خیابان داریوشعیسی صمیمیپارک1333رکس 3

مشیری گیالنی، -1334ایران4 احمد  شاپوری،  محمدعلی 
عیسی صمیمی

خیابان زند، ابتدای رودکی جنب 
سینما پارس

خیابان زند، پاساژ استاندارد علی محمد تکش، اسماعیل گلستان-1336مترو5

محمد حافظ، شهرزاد، مهتاب1336دنیا6 و  مستغنی  حسام  باغدانیان،  ترگم 
چهارراه مشیرتبریزی، علی محزون، شکرالله رفیعی طاری

تئاتر 7 سینما 
داریوش، محمد زرشناس، علی محزونتخت جمشید1336شیراز خیابان  زند،  خیابان 

پاساژ ایروانی
قصردشتاکبر جباری پور، علی اکبر یاسائی-1339سعدی8

رودکی، محمدعلی شاپوری، احمد مشیری  گیالنی-1342پاسارگاد9 ابتدای  زند،  خیابان 
جنب سینما ایران

خیابان زند، خیابان سعدیصالح الدین امامی-1343پرسپولیس10
خیابان لطفعلی خان زنداسماعیل گلستان، امیرهوشنگ مولوی-1345کاپری11

فلکه جمشید شیبانیارم1345پارامونت12 زند،  لطفعلی خان  خیابان 
پمپ بنزین

یانا13 خیابان زند، نبش کوچه نوبهاراسماعیل )شاهرخ( گلستان-1348آر

یختأسیس،مالکانومکانآنها. جدول1.خالصهایازنامسینماهایشیراز،تار
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صاحبان این سینماها نیز از صنف تجار بودند. این نکات 
متضمن اولویت اقتصادی صنعت سینما و سینماداری 
در شیراز در دوران پهلوی است. در عین حال، ساخت 
فضای  و  آپارات ها  کیفی  افزایش  جدید،  سینماهای 
داخلی سینماها امکان برگزاری جشنواره های بین المللی 

فیلم را به تدریج در شیراز فراهم کرد. جشن هنر شیراز 
نقطه عطف این فستیوال ها بود که مخاطبان متفاوتی را به 

سینماها می کشاند.

ت 1. نمای سردر سینما پارس. واقع در خیابان زند، ابتدای رودکی. عکس از مجموعٔه شخصی.

ت 2. پروانٔه سینما پارس مربوط به سال 1330-1331، با مالکیت احمد مشیری 
گیالنی، واقع در خیابان زند، تاریخ تأسیس 1308. ساکما: 98-293-411.

ت 3. نمای سردر سینما مایاک که بعد به سینما تاج تغییر نام پیدا کرد. عکس از مجموعٔه شخصی.

ت 4. پروانٔه سینما تاج متعلق به سال 1341-1342، با مالکیت محمدعلی 
شاپوری، تأسیس 1310، واقع در خیابان انوری. ساکما: 98-293-412.
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ت 6. پروانٔه سینما مهتاب مربوط به سال 1344-1345، با مالکیت شکرالله رفیعی  ت 5. نمایی از سینما مهتاب واقع در چهارراه مشیر در دهٔه 50. عکس از مجموعٔه شخصی.
طاری، واقع در خیابان چهارراه مشیر، تاریخ تأسیس 1343. ساکما: 98-293-410.

ت 7. پالن طبقٔه اول و دوم سینما سعدی طراحی محمدرسول حقانی در اواخر دهٔه 30. ساکما: 98-293-414.
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پینوشتها
1. کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز.
Email: pariya_n4@yahoo.com.

2. استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز.
Email: abolqasemi.s@gmail.com 

3. مهرابی، تاریخ سینمای ایران؛ رحیمیان، رؤیای صادقه.

4. مدرس صادقی، شیراز امروز، 194؛ امداد، شیراز در گذشته و حال، 111.

شیراز روزگار جوانی،  شیراز کودکی ما، 84-108؛ همان،  5. صانع، 
مختصر  اطالعات  تصاویر  این  ضمن  صانع  منصور  128-138؛ 
اما مفیدی از تاریخ سینماهای شیراز به دست می دهد که عمدتًا 
برخی  با  مصاحبه  از  یا  بوده  او  شفاهی  خاطرات  از  برخاسته 

صاحبان و کارکنان سینماها به دست آمده است.

تسهیل  برای  یزدان پناه  مرجان  خانم  سرکار  صمیمانٔه  همکاری  از   .6
دسترسی به اسناد مذکور سپاسگزاریم.

7. امید، تاریخ سینمای ایران، ج1، 29.

8.گلستان، فانوس خیال، 7.

9. امید، همان، 21.

10. نفیسی، تاریخ اجتماعی سینمای ایران، 129-128.

11. امید، همان، 51.

12. همان، 61. 

13. نفیسی، همان، 144.

14. امید، همان، 79.

15. حیدری، سرگذشت خان بابا معتضدی، 699.

16. مهرابی، همان، 450. 

17. همان، 433. 

18. همان، 440. 

بریتانیا در آخر جنگ  نیرویی متشکل از 6هزارنفر نظامی بود که   .19
کرمان،  و  فارس  در  به ویژه  ایران،  جنوبی  مناطق  در  اول  جهانی 

تشکیل داد.

20. روزنامٔه فارس، ش 1، 23 ذیقعدٔه 1338ق/ 18 مرداد 1299.

21. رحیمیان، همان، 389.

22. مهرابی، همان،440. 

23. ساکما، 293/6115.

24. ساکما، 293/411.

25. سینما پارس در دهۀ 1320 ش گنجایش 200 صندلی داشت و بلیت 

آن از یک تا پنج قران بود )میرزاابوالقاسمی و طاووسی، »وضعیت 
شیراز...«: 1220(. ظاهرًا وضعیت سالن های داخلی این سینما 
تا پیش از ارتقای درجۀ کیفی چندان مطلوب نبوده است )مدرس 

صادقی، شیراز امروز: 194؛ ساکما، 293/6115(

26. ساکما، 293/12781.

27. روزنامٔه پارس، ش3149، 27مهر1346.

28. »سالون سینما جهان نما، خیابان زند، هر شبه دو یکی زنانه و بقیه 
مردانه نمایش داده می شود و نظر به اینکه سالون مزبور موقعیت 
خوبی دارد تیاترهای اخالقی نیز که گاهی داده می شود در آنجاست. 
قران  پنج  الی  از یک  بلیت سینما  دارد.  پانصد صندلی  گنجایش 
است« )میرزاابوالقاسمی و طاووسی، »وضعیت شیراز...«: 1220(.

29. مهرابی، همان.

30. ساکما، 6115 /293.

31. روزنامٔه پارس، 1890، 25مهر1335.

32. ساکما، 6115 /293.

33. ساکما، 293/412. 

34. ساکما، 293/6115.

35. ساکما، همان.

36. همان.

37. روزنامٔه پارس، ش 1814، 17اسفند1334.

38. ساکما، 293/415.

39. پاساژ استاندارد در اوایل دهۀ 1330 شمسی ساخته شد و شامل 
25 مغازه و یک سینما بود )نک: سعیدی و شیرین کام، 1396: 

.)51

40. صانع، شیراز کودکی ما،  175.

41. روزنامٔه پارس، ش2003، 7شهریور1336؛ ساکما، 98-293/416.

42. روزنامٔه پارس،ش 2107، 15خرداد1337.

43. ساکما، 293/416.

44. ساکما، 293/410.

45. ساکما، 293/6115.

46. ساکما، 293/410.

47. همان؛ روزنامٔه پارس، ش2164، 25آبان1337.

48. ساکما، 293/410.

49. ساکما، 293/1323.
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50. ساکما، 293/12453.

51. ساکما، 293/414.

حقانی  مهندس  که  سعدی  سینما  نقشه های  تصاویر  از  برخی   .52
طراحی کرد در دسترس است )ساکما، 293/414(.

53. روزنامٔه پارس، ش 2448، 24دی1339.

54. ساکما، 293/414.

55. روزنامٔه پارس، ش 2803، 18خرداد1343.
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