دوفصلنامة علمي -پژوهشي تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا
سال بیست و ششم ،دورة جدید ،شمارة  ،17پیاپی  ،102بهار و تابستان 1395
(س)

اعتبارسنجیِ تاریخیِ دو سریال در چشم باد و عمارت فرنگی
(مطالعه موردی :دوره رضاشاه)
سیمین فصیحی
سارا پاکنژاد

1

2

تاریخ دریافت93/11/27 :
تاریخ پذیرش95/7/11 :

چکیده

تاریخ ازجمله عرصههایی است که بهدلیل جذابیت و شکلل روایکتگونکة

خود ،از طرف پکرمخاطک تکری و تأثیرگکذارتری رسکانه ،یی کی سکی ما و
تلویزیون ،برای داستانپردازی و جکذ مخاطک اسکتهادی مکیشکود ایک

گستردگی مخاط  ،تیاملی دوسویه را میان تاریخ و رسانه ،درجهت ارائکه
صحیح تاریخ به مردم ایجاد مینمایک شکیوی ایک تیامکل دارای اهمیکت و
برای کارش اس تاریخ مهم است که همرای با ص اقت و وفاداری فکیلمسکاز

به مت تاریخ باش

دغ غه اصلی ای پژوهش میزان وفاداری کارگردانان دو سریال در چشکم

باد و عمارت فرنگی (دو سریال دهه  80شمسی) به مت تاریخ در بازنمایی
 1استادیار گروی تاریخ دانشگای الزهرا؛ fasihi@alzahra.ac.ir
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شخصیتهای دوران رضاشای میباش ایک پکژوهش بکا روشکی تی ی کی ک

تحلیلی به بررسی و اعت ارس جی ای دو سریال پرداخته تکا نشکان دهک ککه

اطالعات تاریخی ارائه شک ی در ایک دو سکریال در مکورد شخصکیتهکای

تاریخی از لحاظ چهریپردازی ،گهتکار و کک ش آنهکا در فاکای تکاریخی
مورد نظر تا چه ح با م ابع تاریخی انی اق دارد یافتههای پژوهش حکاکی

از ای است که فیلمسازان در تصویرگری گوشههایی از تاریخ ای دوری و

بازنمایی شخصیتهای آن گای به مت تاریخ وفادار بودی و گای رای اغکراق،

زیکادیگککویی و یککا ککمگککویی را پیمککودیانک و شخصککیتهککای تککاریخی را
بهم ظور جذ مخاط ت زل و یا ت س بخشی یان

واژگان کلیدی :اعت ارس جی ،رضاشای ،فیلم تاریخی  ،عمارت فرنگکی،
در چشم باد

 .1مقدمه

با تغییر چشمان ازها و رویلردهای فره گی و ه ری طی سالهای پایانی دهکه  70و دهکه 80
با حجم ان وهی از فیالیت های فره گکی بکا نگرشکی نکوی و در فاکایی نسک ت را بکازتر روبکهرو

ش یم بخشی از ای فیالیتها را رسانه ملی یی ی تلویزیون نمای گی میکرد که میکوشی
به میرفیِ دگربارة فره گ ،ه ر و تکاریخ ایک مکرز و بکوم بزکردازد علکیرغکم ایک رویلکرد
ج ی  ،سریالهای تاریخی از فاای فره گکی ج یک  ،چ ک ان بهکریای ن ردنک و سکهم آثکار
تاریخی ،بهویژی با محوریت دوران میاصر بهنس ت ناچیز بودی و پرداختِ آنها گکای نکاقو و
گای با سوگیریها و اعمال سلی ه همرای بودیاست آنچه ای گونه آثار را اهمیت مکیبخشک ،
میزان تأثیرپذیری مخاط

ک بهویژی مخاط

عام ک از رسانه جمیی چون تلویزیون است ،ککه

آن را طیف گستردیای از مردم ،با سیح سواد و درک عمومیِ متهاوت تشلیل میده
تحریهککات ،بککزر نمککایی یککا کوچ ک

نمککایی وقککایع و شخصککیتهککا ،ت ک سزایککی یککا

ت سزدایی ،سهی یا سیای نشاندادن افراد ،ورود افلار و سالئق حلومتی یا فکردی در ککار
و ورود ح ّ و بغضها در روایت تاریخی ،تمامی افیال و اق اماتی هست که میتوان ک اثکر
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تاریخی را از اعت ار ان اخته و آن را بکه یک

روایکت داسکتانی صکرف ت ک یل ک ک و حتکی

اطالعاتی غلط یا همرای با سوگیری به مخاط ان خود ارائه ده
ای پژوهش درص د است میزان وفاداری سکریالسکازان ایرانکی دهکه ( 80دو سکریال در
چشم باد و عمارت فرنگی) ،را در ترسیم تصکویر شخصکیتهکای تکاریخی دوران رضاشکای،
مورد ارزیابی قرار ده
توجه به فیلمهای تاریخی از حیک

ن کش مهکم آن در ت ویکت هویکت ملکی ،احساسکات

میه پرستانه و خودآگاهی مخاط ان و همچ ی بودجة عظیمی که از سرمایههای ملی صرف
ساخت آنها میشود ،ضرورت و اهمیت ای اعت ارس جی را باز مینمایان
در با اعت ارسک جی فکیلمهکای تکاریخی و میکزان انی کاق آنهکا بکا م کابع اصکیل تکاریخی
بهطورخاص ،کار زیادی صورت نگرفتهاست از می ود آثاری که میتوان در ای حوزی نام
برد ،کتا «بررسی شخصیت در فیلمهای تاریخی ک مذه ی» نوشته اعظم فرجامی اسکت ککه
به بررسی سریالهای تاریخی ک مذه ی پرداخته و واقیی یا تخیلیبودن شخصیتهای آنهکا را
ارزیابی کردیاست م الهای نیز با ع وان «بازنمایی ابیکاد تکاریخی و سیاسکی هویکت ملکی در
تلویزیون جمهوری اسالمی ایران (میالیه موردی سریالهای تلویزیونی تاریخی درجه الکف
در سهدهه پس از ان ال اسالمی ایران) به قلم م صکور سکاعی نگکارش یافتکه ککه 15سکریال
تاریخی را بهم ظور بررسی تأثیر سیاستهای فره گی و رسانهای تلویزیون و بازنمکایی ابیکاد
اجتماعی ،سیاسی و تاریخی هویت ملی ایرانیان مورد تجزیه و تحلیل قرار دادی است
 .2پیوند فیلم و تاریخ

ه ف از ادغام فیلم و میالیات تاریخی ،که تالشی است ج ی  ،بررسی و قااوت در دقکت

تاریخی فیلم های حال و گذشتهای است که مامونی تاریخی دارن پیگیری ای مسئله ککه
آیا فیلمهای تاریخی میتوان تاریخ نوشتهش ی را به ما یاد ده یا خیر ،گای م جر به میرفکی
فیلمسازان بهع وان جاعلی موضکوعات تکاریخی و میرفکی فکیلمهایشکان بکه مثابکه فکیلمهکای
گمرایک ی گردی ی است (گروبر)1 :2001 ،
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ای نتیجه را که دی گای ع ی ای از مورخان است ،شای بتوان حاصل تهاوت ماهوی ایک
دو حوزی قلم اد نمود تاریخ که ماهیتار با امور واقکع سکروکار دارد و مک ام بکهدن کال کشکف
واقییککات اسککت ،بککا ه ککر فککیلمسککازی کککه بککا اه ک افی گونککاگون چککون جککذ مخاط ک
سرگرمسکازی در ارت کا اسکت و بکرای رسکی ن بکه میلکو خکود حتکی بکه کوچک

و
و یکا

بزر کردن وقایع نیز میپردازد ،در تااد قرار میگیرد بسیاری از کارگردانکان فکیلمهکای
تاریخی ،برای بازگردان ن سکرمایه عظیمکی ککه صکرف ککردیانک و نیکز جکذابیت و جکذ
مخاط  ،میموالر داستان را تغییر دادی ،جزئیاتی را حذف یا اضافه میک

و واقییت و خیال

را در هم میآمیزن ای جاست که مسئله اساسی یی ی شلایت بزرگان تکاریخ از فکیلمسکازان
بهدلیل تحریهات تاریخی ،آشلار میگردد از تمامی ع اصر تشکلیلده ک ی فکیلم تکاریخی،
ابتلارْ بیشتری دردسر را برای مورخان ایجکاد نمکودیاسکت (روس سکتون )4 :1995 ،عمومکار
تاریخنویسان از نظریهپردازیهای تاریخیِ ناس جی ی ،تخیلی و غیرقابل اعتماد و یا فیلمهکایی
که به بح

درباری شخصیتهای تاریخی پرداخته و به عم نلات مهمی از زنک گی آنهکا را

نادی ی میگیرن انت اد میک ک (دی

 ،)33 :1391 ،امکا علکت بسکیاری از ایک تحریهکات را

میتوان در مح ودیتهای موجود در عرصه فیلمسازی و بازسازی وقایع تکاریخی از جملکه
ت وع روایات تاریخی ،موانع اجرایی و ناکاملبودن زبان فیلم دانست
م شأ اختالف میان فیلم تاریخی و روایت تاریخی ،متهاوت بودن ابزار بیکان آنهکا میرفکی
ش ی است سازن گان فیلم به دلیل ای تهاوت ابزار در بیان حتی اگر بخواه هم نمیتوان ک
به ح ایق دست پی ا ک

ودر نهایت اساس مواد خود را تغییر میده و از همه ب تر ای لکه

گذشته را برای عمومیتبخشی ن به فیلمهایشان ،جیل میک

(مانسلو)567 :2007 ،

سازن گان فیلمهای تاریخی قص دارن درسهای تاریخی را آموزش ده ککه ال تکه تکا
بهحال نتوانستهان برای آنها ،محیط تاریخی ،صح هها و شخصیتهکایی ککه مکورد اسکتهادی
قرار گرفتهان برای آرایشدادن به موضوعات واقیکی آنهاسکت ککه ت ری کار همیشکه غیرف کی،
غیرتخصصی و محصور در جامیکة میاصکری اسکت ککه در آن زنک گی مکیک ک (گروبکر،
 )1 :2001ال ته علیرغم ای دی گای بخشی از صاح نظکران بکر نزدیلکی و تیامکل هکر چکه
بیشتر فیلم و تاریخ تاکی میک

و اعت اد دارن که با تغییر رسانه ،پیام نیز بایک تغییکر ک ک
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فیلم را ن ای مت اس

با قوانی مورخان بیان کرد و مورخان مکیبایسکت بکه دسکتاورد بکزر

فیلمسازان ،که شلل ج ی ی از تاریخ اسکت ،اعتکرافک ک ب کابرای پکذیرش فکیلمسکازان
بهع وان مورخان ،پذیرش نوع ج ی ی از تاریخ است (مانسلو)571 :2007 ،
ن ا قوت تاریخ نوشتهش ة س تی ،غیرقابل انلار است امکا ح ی کت گذشکته نمکیتوانک
ف ط بر روی صهحات جاری شود آنچه که بای مورد توجه قرار بگیرد ای است که قواعک
حاکم بر تکاریخ نوشکتهشک ی لزومکار شک یه دیگکر شکیویهکای بیکان نیسکت

نلتکة دیگکر ای لکه

مهروضاتی که در مورد تجزیه و تحلیل متیارف تکاریخی وجکود دارد ،نیکاز بکه نگکای مجک د
دارد ای اولی و مهمتری اق ام بهع وان ی

فیالیت روایتسازی دربکاری تکاریخ اسکت بکا

درک ای موضوع آی ی تاریخ میمئ خواه ش (مانسلو)574 :2007 ،
با ای م مه دربکاری پیونک فکیلم و تکاریخ و بکا اسکتهادی از مهکاهیمی ککه در مکورد فکیلم

تککاریخی 1،ژانککر تککاریخی 2و ارکککان آنهککا وجککود دارد از جملککه شخصککیت 3،قهرمککان قصککه،

4

 1فیلمی که واقییت تاریخی را به تصویر بلش در ای فیلمها اصالت واژیای مهم است صح هآرایی ،ل اسهکا ،اشکیا ،
رنگها و همه جزئیات بای اصیل یا واقیی بهنظر برس و هزی ه بسیار باالی تولی چ ی فیلمهایی ناشی از همکی اسکت

فیلمهای تاریخی که اغل بهش ت تخیلی ش یان  ،روی اد یا شخصیت تکاریخی را بکا ’’شکلوی‘‘ هرچکه تمکامتکر عرضکه

مککیک ک در چ ککی بککافتی ،اصککالت در خک مت ه ک ف دیگککری اسککت از ای ک بابککت ،فککیلمهککای تککاریخی کککارکردی

ای ئولوژی

دارن رک( :احم زادی  66-65 :1388 ،و هیوارد)230 :1381 ،

 2در دهه  1960نگری پردازان ژانر به ای ی شمایلنگاری ( )iconographyدر حلم روشی برای تمایز ژانرهای مختلکف
در چارچو بصری توجه نشاندادن در مورد فیلم گ گستری صح ههای خاص مثل شهر ،میل یها ،اشیا خکاص مثکل

اتوم یلها ،مسلسلها و انواع خاص ل ای از جمله پالتو ،کت و شلوار تیری ،پ راه سهی  ،کالی ف ورا و دسکتلش ت ک یل
به شمایلهای مشخو ژانر ش یان و برای ه ایت بسیاری از واک شهای مخاط ان بهکار میرونک در مکورد فکیلمهکای
تاریخی نیز مؤلهههای کلی ی ژانر ،ل اس و دکورهست (م

 « 3شخصیتها در سی ما جزئی از قال

آرتور )1972

پیچی یای هست ککه تمهیک ات و ویژگکیهکای زی اشک اختی خکاص خکود را

دارد هم در ادبیات و هم در سی ما ،شخصیتها بیشتر بر قراردادها و قواع م ت ی است تا بر ارجاعات روش «تکاریخی»

به افراد «واقیی» ای نلته به آن می ا نیست که شخصیتهای داستانی را نمیتوان به شخصیتهکای تکاریخی یکا تجکار
خود خوان ی ربط داد ای نوع ارت ا یافت اغل

در واکک ش و عالقکهای ککه در خوان ک ی برانگیختکه مکیشکود ،ن کش

حیاتی دارد با ای حال ما بههیچوجه از شخصیتهای خیالی که مؤلف میپرورد ،انتظاری را که از افراد تکاریخیِ آشک ا

داریم ،ن اریم » (رک :لوته)101 :1386 ،

 4قهرمان داستان همان شخصیت اصلی فیلم است که با روحیه م ارزیطل یاش تماشکاگر را تحکت تکأثیر قکرار مکیدهک
(قوامی الهیجی  ،م م)11 :1392 ،
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شخصیت م هی 1،داستان جاری 2،پیش داستان 3،پکس زمی که 4،گهتگکو 5،ککارگردان ،بکازیگر،
سککلانس 6،موسککی ی پککسزمی ککه 7،فککالشب ک

 8،ضککرباه گ 1،حککالوهککوا و رنککگمککای،

2

نورپردازی 3به بررسی دو سریال تاریخی میپردازیم

« 1به شخصیت ض قهرمان در داستان فیلم گهته می شکود در تئکاتر بکه ایک شکخو م هکی آنتکیگونیسکت antigonist

میگوی که در م ابل شخصیت مث ت؛ پروتاگونیست  protagonistقرار دارد » (احم زادی)53 :1388 ،

« 2داستان جاری ،داستانی است که نویس ی درص د تیریفکردن آن است آنچه که در تمام رمکانهکا و فکیلمنامکههکا
بهچشم میخورد » (رک :سیگر)61 :1380 ،

 3پیشداستان اخ ار و آگاهیهایی است از گذشته داستان که تماشاگر از آن بیاطالع اسکت و درواقکع کملکی اسکت

برای فهم هرچه بیشتر داستان (رک :سیگر 69 :1380 ،و  )73در سریال عمارت فرنگی ،ب رالملوک ،همسکر احم شکای

قاجار ،اطالعاتی را که درواقع پیشداستان محسو میگردد و برای قرار گرفت مخاطک

است ،در اختیار بی ی میگذارد

در فاکای داسکتان ضکروری

« 4هرچیزی که در پسزمی ه شخصیت اصلی مورد استهادی واقع مکیشکود و جهکت شخصکیتپکردازی و یکا فااسکازی
کارکرد داشته باش  :نور ،بافت ،رنگ و میتوان پسزمی ه صح ه قرار گیرن » (رک :احم زادی)20 :1388 ،

 5از زمانی که سی ما ی

رسانه تصویری ش  ،دیالو

یا ص ا بیشکتر از تئکاتر مکورد اسکتهادی قرارگرفکت ایک گهتگکو

ململ حرکت بازیگران است نه جایگزی آنها » (رک :قوامی الهیجی ،م م )39 :1392 ،گهتگو را به دو نکوع خکو

و ب ت سیم کردیان  :گهتگوی خو از ریتم و ضر آه گ برخوردار است و کشکملش ،قصک و طکرز برخوردهکا را

ال ا میک و بهجای ای له مست یمار چیزی درباری شخصیتها بیان ک  ،آنهکا را بکرمال مکیسکازد (سکی لر163 :1380 ،و

 )164سریالی چون در چشم باد ،از گهتگوی قوی ،شاخو و قابل توجهی برخوردار است درحکالیککه سکریالی چکون
عمارت فرنگی از ای امتیاز برخوردار نیست

« 6قسمتی از فیلم که خودبهخود جزئی کامل است و میموالر با "روش ش ن ت ریجی تصویر" ( )fade-inشکروع و بکه

"تاریلی ت ریجی" ( )fade-outختم میشود اگر خواستهباشیم فیلم را به داستان بل (رمان) ش یهک یم" ،نما" میادل با

جمله ،صح ه میادل با "ب " (پاراگراف) و "سلانس" میادل با "فصل" در کتا خواهک بود "» (رک :دوایکی:1371 ،

)74

« 7نوایی که ماجرای فیلم همراهی می ک  ،اما از م یی درون فیلم تأمی نمکیشکود ایک موسکی ی در هک تماشکاگر،
حس ت اوم بصری می آفری و افزون بر آن کیهیت احساسی صح هها را تشک ی مکیک ک

» (کی زبکر )57 :1379 ،

سریال در چشم باد را میتوان در بهریگیری از موسی ی شاخو و و موفق در انت ال احساسکات تکاریخی و ملکی قلمک اد

نمود

 8در واقع ت بیری سی مایی در بیان قصه که طی آن فیلم واقیة زمان حاضر را رها میک ک و بکه ن کل اتهکاقی در گذشکته
میپردازد در فیلمهای ق یمی میموالر برای فلشب

فیلم ی

از نوشته استهادی میشک ؛ مکثالر ("دی سکال ق کل") و یکا دور ککادر

جور مه و ابری ظاهر میش که میلوم شود ای قسمت ج ا از زمان حاضر است امروزی امکا بکا تحکوالتی ککه

رخ دادی  ،گای صح های بسیار کوتای از گذشته مثل برق در وسکط اتهاقکات زمکان حاضکر پیک ا و ناپیک ا مکیشکود (رک:

دوایی )93 :1371 ،سریال در چشم باد فصل ابت ایی خود را با ی

فالشبلی قوی آغاز میک
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 .3معرفی سریالها و کارگردانان

 .3-1در چشم باد

کارگردانی و نویس گی ای اثر برعه ی مسیود جیهکری جکوزانی ،متولک  1327در جکوزان
مالیر ،فوقدیزلم کارگردانی سی ما از آمریلا ،فارغالتحصیل دانشکگای ایکالتی سانهرانسیسکلو
در سال  ،1975و فوقلیسانس سی ما در سکال  1977مکیباشک وی طکی اقکامتش در آمریلکا
برای آموزشوپرورش آنجا شش فکیلم مسکت آموزشکی سکاخت ککه اولکی آنهکا «پکرواز را

فراموشنل » ( )1352بود م تی نیز در تلویزیون سانهرانسیسلو مشغول ککار شک  4فیالیکت
او در سی مای حرفهای ایران از سال  1363بهع کوان مشکاور ه کری در فکیلم «شکهر مکوشهکا»
آغاز ش (سی محم ی206 :1378 ،و )207
وی ساخت سریال «در چشم بکاد» را از سکال  1382آغکاز و در سکال  1387طکی  5سکال
بهپایکان رسکانی فکیلمنامکه آن در واقکع داسکتان زنک گی خکانوادی حسک ایرانکی ،شخصکیتی
آزادیخوای و از یاران میرزا کوچ

خانج گلی است که پس از شکهادت میکرزا و ناککامی

نهات ج گل با خانوادیاش راهی تهران میشود در ای سریال سکه دوری از تکاریخ میاصکر
« 1هیچ فیلم برجستهای ضر آه گ یل واخت ن ارد فیلم ساز آش ا بکه ککار ،ریکتم و حرککت و فاکا را مکیش اسک و
میدان که نماهای طوالنی ریتم آهستهتر و نماهای کوتایتر ریتم ت تری دارن » (رک :دوایی)154 :

 2حال وهوا شکامل ع اصکری چکون نکور ،سکایه و رنکگ اسکت ککه از محتکوای سکلانس ت ییکت مکیک ک و مت اسک بکا
ضر آه گ فیلم متغیر است (رک :همان )157 :عمارت فرنگی برخالف سریال در چشم بکاد در زمی که حکال و هکوا و
رنگمایه سلانسها با توجه به محتوای تاریخی فیلم ،ناموفق بودیاست

 3در سی ما ه ر و حرفه نورپردازی صح ه برای بهدستآوردن ی

تصویر میلو و شکهاف اسکت نکور ت ک میمکوالر

آدم ها را به صورت زشت و ناخوشای و نور مالیم به شلل دل شی نشان میده (قوامی الهیجکی ،م ک م-82 :1392 ،

 81و فیلیزس)84 :1388 ،

 4در دوران دانشجویی در آمریلا دانشجویی سیاسی بود و با دوربکی سکوپر  8از تظکاهرات ایرانیکان در سانهرانسیسکلو

فیلم میگرفت و برای ایرانیان نشان میداد به ه گام بازگشت به ایران در زمان دولت نظامی ازهاری برای شک له NBC

بهصورت آزاد فیلمبرداری میکرد و کارت  NBCبرای رفتوآم در شهر به او در ای ککار کمک

مکیککرد ه گکام

ورود آیتاهلل خمی ی ،ازطریق م زل آیتاهلل طال انی کارت «کمیته است ال از امام خمی ی» برایش صادر ش فکیلمهکایی
که از دوری ازهاری تا ت یل سهارت اسرائیل به سهارت فلسیی با حاور یاسر عرفات با هملاری مجی جیهری گرفته

کردیبود را به فیلمی ص دقی های با ع وان «بهسوی آزادی» ت یل کرد از زمان بازرگان بهم ت یک

بود و ق ل از بهم مای  1358به ایران بازگشت (سی محم ی206 :1378 ،و )207

سکال در آمریلکا
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ایران در قال

داستانی جذا تصویر میشود :دوری اول ،سالهای پایانی دوری قاجکار ،قیکام

میرزا کوچ

خان و م ارزات وی را دربر میگیرد؛ دوری دوم ،سلی ت رضاشای است که بکا

وقایع شهریور  1320هک ش ،حمله مته ی و اشغال ایران بهپایان میرس و درنهایت نیکز ایک
مجموعه تلویزیونی با وقوع ان ال ایران در سال  1357هک ش و فتح خرمشهر تمام میشود
ای سریال با ت وع زمانی و اتهاقات پرشماری که در خود گ جان ی و ارائه گوشههکایی از
فره گ ،آدا و رسوم کشورمان ،ن شی بسزا در میرفی تاریخ میاصر ایکران بکه بی ک ی ایهکا
نمودیاست بهتصویر کشی ن زنک گی و فره کگ عامکه مکردم ،اسکتهادی از اشکیار ،بیانیکههکای
سیاسی در ک ار بازسازی روی ادهای تاریخی و انتخا موسی ی م اس

از جذابیتهای ای

سریال محسو میگردد از کاستیهای ای سریال بای به ع م ککر م کابع تکاریخی مکورد
استهادی در ای اثر تاریخی ک حماسی اشاری کرد
 .3-2عمارت فرنگی

محم رضا ورزی کارگردان و نویسک ی سکریال عمکارت فرنگکی ،متولک  1352در تهکران و

فککارغالتحصککیل رشککته تککاریخ از دانشککگای آزاد مککیباشک وی کککارگردانی ،تهیککهک ک گی و
نویسکک گی آثککاری چککون ابککراهیم خلیککلاهلل ( )1384و مظهرنامککه ( )1386را در سککی ما و
مجموعههای تلویزیونی چکون ت ریکز در مکه ،سکالهکای مشکروطه ،کیمیکاگر ،پ رخوانک ی ،و
میمای شای را عه یدار بودیاست
سککریال عمککارت فرنگککی کککه در سککال  1388از تلویزیککون پخککشگردی ک بککه چگککونگی
شللگیری ق رت رضاخان تا س و وی میپردازد در ای سریال ،ان وهی از شخصکیتهکا
به بی ی میرفی میگردد؛ شخصیتهای مهم تاریخی و شخصکیتهکایی بکیاهمیکت و حتکی
تخیلی که عمومار بکیب یادنک در روایکت داسکتان ،محمک علی فروغکی و اردشکیر ریزکورتر از
شخصیت های اصلی داستان محسو می گردن محم علی فروغی بکهع کوان راوی داسکتان
در ن ش ق رتم تری شخو کشور و شخصیتی برجسکته در جهکتدادن بکه وقکایع میرفکی
میگردد در ک ار کاستیهای ای سریال از جمله بزر نمایی یا کوچ

نمایی رخ ادهای

تاریخی ،مکرور وقکاییی چکون کشکف حجکا  ،واقیکه مسکج گوهرشکاد و ککه در دیگکر
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سریالهای ای دو دهه ب رت به آنها پرداخته ش یان  ،از ن ا قوت ای مجموعه محسکو
میگردن
 .4اعتبارسنجی شخصیتهای تاریخی

شخصیتهای حاضر در سریالهای موردنظر را میتوان تحتع کوان شخصکیتهکای واقیکی
-آنها ککه بکا پای ک ی بکه نمونکههکای واقیکیشکان در کتک

تکاریخی بازسکازی شک یانک  -و

شخصیتهای تخیلی ک آنها که نمیتوان نشانی هرچ ان ک از نمونکه واقیکیشکان در م کابع
تاریخی یافت ک دستهب یکرد
تالش میشود با بررسی شخصیت ها از نظکر واقیکی و تخیلکی بودنشکان ،نگکاهی بکه نکوع
پوشش ،چهریپردازی و گهتگوهایشان ،که در شللدهی به قهرمان داستان و یا ن یکه م ابکل
او ض قهرمان ن شی بسزا دارد ،نیز افل ی شود
در بازسککازی شخصککیتهککای واقیککی دقککت بککه جزئیککات الزامککی اسککت ،بککهخصککوص
شخصیتهای شاخصی که اکثر افراد جامیه از آنان ش اختی نسک ی و الگکویی ه کی دارنک
درست پرداخت به نام و نس  ،محل زن گی ،گهتگوهای ث تشک ی از آنهکا ،نکوع پوشکش و
چهریپردازی شخصیتهای موردنظر همه میتوان مکورد توجکه و دقکت بی ک گان و سک
افزونی ارت ا آنها با روایت داستان شود
عککالوی بککر ای ک  ،توجککه بککه پیشککی ه بککازیگری ه رم ک انی کککه کان ی ک ای ن ککشآفری ککی
شخصیتهای موردنظر گشتهان  ،نیز مهم و ضکروری اسکت قرارگیکری ه رم ک ی در ن کش
ی

شخصیت اسیوریای و قهرمان تاریخی ،بازیگری با ساب ة ه ری مث ت و نمونکههکایی از
بازیگر م تخ

برای ن شآفری ی شخصیتهکای برجسکته

ای دست را طل

میک

ت اس

ازنظر ویژگی های ظکاهری ازق یکل چهکری ،فیزیک

بک ن ،صک ا و هکمخکوانیِ سک از نلکات

برجسته در فیلمسازی تاریخی محسو میگردد
در دو سریال مذکور شخصیتهای مهمی از تاریخ میاصر به نمایش درآم یانک از ایک
میان ،میرزا کوچ

خان ،محم علی فروغکی و رضاشکای ،نمونکههکایی تلرارشک ی محسکو
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میگردن ارزیابی تصاویر ای شخصیتها و میزان انی اق آنها را با نمونههای واقییشان در
م ابع تاریخی در محورهای زیر پی میگیریم
 .4-1سیدحسن مدرس

سی حس م رس ،شخصیت قابل توجه در تاریخ میاصر ایکران ،از ابتک ای سکریال عمکارت

فرنگی و در ماجرای مخالهت با قرارداد  1919تا شهادت بر سکجادی ع کادت ،مخاطک را بکا
خود همرای میک

حسی محجو بازیگر ای ن ش از تشابه ظاهری می ولی بکا شخصکیت

سی حسک مک رس ک شخصکی بل ک باال ،سکیهچکردی ،بکا صکورت کشکی ی و محاسک ت کگ ک
برخوردار است (دولکتآبکادی  )321/1361:4 ،سکلانسهکایی ککه بکه نمکایش ایک چهکری
اختصاص پی ا کردی ،نشان میده که عوامل سکازن ی فکیلم ،او را قهرمکانی متمکایز و ککامالر
سازشناپذیر با رضاشای ترسیم کردیان موسی یِ پسزمی ة سلانسها نیز تکوان تأثیرگکذاری
ای ویژگی را بر مخاط

دارد ،درحالیکه م ابع تاریخی حاکی از آن است ککه مک رس در

برابر رضاخان و بی ها رضاشای رویلردی دوسویه را اتخکا ککردی ،رویلکردی ککه گکای بکه
مخالهت و گای به سازش انجامی ی است
حیات یحیی تألیهی از یحیی دولتآبادی ،اثری است که در سیور آن نمیتوان چ ک ان
التهاتی را نس ت به شخصیت مک رس یافکت او مک رس را بکرخالف اکثکر م کابع تکاریخی بکا
واژیهایی چون اس ا چی و پشتِ همان از ،عالقم به پول و طال ،م اخلهگر در انتخابکات
مجلس و میرفی میک

علت ای بیمهکری را شکای بتکوان در نکاراحتی و کی که شخصکی

نویس ی به دلیل رد اعت ارنامهاش توسط م رس جستجو ککرد ( )323-322/4 :1361کتکا
خاطرات و خیرات نیز از دیلتاتورمآبی م رس سخ میگوی (هک ایت )354 :1361 ،امکا
بهار با ن لقولی از میلسزو در مورد م رس ،به سادیزیسکتی ،صک اقت و شکجاعت وی اشکاری

میک ( 1بهار  )189/2 :1363ملی نیز م اعت ط کع و ن کش اثرگکذار مک رس را در تکاریخ
میاصر ایران میستای (ملی432/1 :1358 ،و )239
« 1پیشوای شهیر علمای مجلس م رس است که اخیرار به سمت نای رئیس اول مجلس انتخا ش ی ای صکهت مک رس
زبانزد عام و خاص است که به پول اعت ایی ن ارد م رس در ی

خانه سادی که باغچه خالی از زی تکی نیکز دارد و اثاثکه
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تصویرسازی مواجههی سازشناپذیر سی حس م رس با رضاشای ق ل و بیک از سکلی ت
در ای سریال ،با م ابع تاریخی انی اق ن ارد ب ا بر روایات ملتو تاریخی ،م رس خ مات
رضاخان را برای کشور ،نه ت ها نادی ی نمیگیکرد بللکه در م کام وزارت ج کگ ،م کافیش را
اساسی میدان (ملی )148/2 :1359 ،و به وضکو سکوگ یکاد مکیک ک ککه سردارسکزه را
بیشتر از دیگران دوست دارد و به دلیکل برقکرای نظکم او را مکی سکتای  « :سردارسکزه وزیکر
ج گ است با جوهر و کهایت است

ممللت را ام کرد پس م تشلّر میک م از وزیر

ج گ» (ترکمان ،70/2 :1374 ،نیقها و ملتوبات 211 :1355 ،و )441
اگککر سککازش بککا وی و سککتایش برخککی اعمککال سککودبخش او از سککوی مک رس ضککروری
مینمودی ،چه دلیلی میتوان برای ع م پرداخت به آن ،که ی ی ار ن شکی برجسکته و بااهمیکت
در تاریخ ای کشور دارد ،وجود داشتهباش ؟
در سلانس مالقات رضکاخان در م کزل سی حسک مک رس در ایک سکریال ،شکاه بیکان
جمالتی در ض یت با رضاخان و به نوعی عک م پکذیرش صکلح و سکازش از سکوی مک رس
می باشیم ای گهتگو در هیچی

از م ابع تاریخی یافت نش بهار در تاریخ احزا سیاسکی

ایران برخالف روایت فیلم میگویک « :مک رس نصکیحت مکیک ک و مکیگویک ککه از ایک
اق امات دست برداری و همه صمیمانه دست به دست یل یگر ب هیم و قول میده ککه
اگر سردار سزه در بازگشکت شکای صکمیمیت بکهخکر دهک و دسکت از بیاکی هتّکاکیهکا و
تحریلات بردارد ،م رس با ایشان صمیمانه هملکاریک ک » ( )204/2حیکات یحیکی نیکز بکر
سازش م رس با رضاخان صحه گذاشته ،میگوی « :م رس هم که دانستهاست در مخالهکت
با سردارسزه خیر جکانی هسکت موقکع را مغتک م شکمردی روی خکوش بکه او نشکان مکیدهک
خصوصار که سردارسزه هم به او وع ی میده بی از ای در کارهای دولت با او مشورت
خواه کرد» ای است که بی از بیرونآم ن از مریاخانه ملرر سردارسزه او را بکا اتوم یکل
به سی آباد بردی و او ساعتها بکا سردارسکزه خلکوت مکیک ک و بکا خوشکحالی برمکیگکردد
آن ع ارت از حصیر و کتا و نیملت چوبی است زن گی میک

دارای ریش و ل اس به س

با آنله میان ایرانیان به دانایی در علوم مسلم و مص ق ش اختهش ی ،با هیچی

قک یم ایکران اسکت ،و

از زبانهای خارجه آش ا نیسکت شکخو

خارجی که م رس را مالقات میک بیاختیار از صادقی و راسکتی و قریحکه حسکاس او متکأثر مکیگکردد در کارهکای
اجتماعی خویش بسیار م رم و شجاع است ،و خوای در دل و خوای در ظاهر ،ی

نهر ایرانی ملی به تمام می ی میباش »
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(دولتآبادی )373-372/4 :1361 ،ای موضع مث ت م رس را که حتی تا دوران پادشکاهی
رضاشای نیز دوام آورد ،میتوان ناشی از شمّ سیاسی م رس دانست؛ شم سیاسی که بتوان بکا
بهریگیری از آن ،هرچه بیشتر در جهت مصکالح ممللکت حرککت نمایک بیک از پادشکاهی
رضاخان نیز او در عی نارضایتی میگوی  « :سستی و اهمال هموط ان کار خکود را ککرد،
ما هم سییکردیم و حرف خود را گهتیم و کشته هم دادیم ،دیگر دِی ی برعه ی نک اریم و
حاال بای با دولت و شای مواف تککرد ،بللکه خکو بشکود و خک متی ک ک » (ملکی:1362 ،
)51/5
اگر در سریال مذکور ای رویلرد نمایش واقیی مییافت ،عالوی بکر میرفکی خکطمشکی
ای شخصیت تأثیرگذار تاریخی ،که ب ا به اقتاا و احتیاجات زمان با پیگیری سیاسکتهکاییْ
سیی در رفع بحرانهای جامیه داشته ،میتوانست گویای بخش عظیمی از تاریخ کشکورمان
باش اما متأسهانه کارگردان ای سریال با حذف رویلرد دوسویه مک رس

نیز برای مخاط

با رضاشای ،درص د نمایش شخصیتی م س ،م زی و یک

جان که از سی حسک مک رس بکودی

اسککت ایکک ضککیف را شککای بتککوان صککرفنظککر از دیکک گای نویسکک ة فیلم امککه و سککایر
مح ودیتهایی که در ساخت فیلم تاریخی وجود دارد ،ناشی از زمان کوتاهی دانسکت ککه
برای تهیه و پخش مجموعههای تلویزیونی درنظکر مکیگیرنک ؛ امکری ککه موجک
مراحل تحولی ی

مکیشکود

شخصیت ،چون شللگیری ای ئولوژی ،دوام و قوامشان ،تغییکر و ارائکه

آنها به جامیه و حتی صهات شخصیشان ،آنچ ان که بای  ،به بی ی میرفی نگردد
 .4-2میرزا کوچک خان جنگلی

میرزا کوچ

خان ج گلی شخصیتی است که در دو سریال عمارت فرنگی و در چشم بکاد

به تصویر درآم ی است بازیگر ای ن ش در سریال در چشم باد ،علکیرغکم تجربکه محک ود
بازیگری ،بهدلیل تشابه ظاهری زیاد با شخصیت واقیی میرزا کوچ

خکان ،ت اسک زیکادی

را با ای شخصیت برقرار نمودیاست به تصویرکشی ن مخالهان و مواف ان میرزا و یا نمکایش
گهتگوی میرزا حس ایرانی ،شخصیت برجسته سریال با پزشلی که از مواف ان میرزاست اما
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از برخی باورها و ع ای او گلهم ک اسکت در سلانسکی دیک نی ،مکیتوانک تکأثیری بسکزا در
میرفی ای ئولوژی میرزا کوچ

خان و نهات وی داشته باش

سککلانس بازگشککت میککرزا و یککارانش در میککان اهککالی روسککتا ،نمککایش چشککمانتظککاری
خانوادیهایشان ،استهادی بجا از اشیار محلی بر روی تصاویر ،نمایش پرچم کشور و مشکاه ی
فاایی آک ی از دود اسز همرای با ش ی ن ص ای زن یباد میرزا ،زن یباد ج گکل و زنک یبکاد
ایران ،دربرانگیخت حس میه پرستی بی گان بسیار سودم بودی است
در اولی سلانسی ککه ککارگردان قصک میرفکی میکرزا بکه بی ک گان را دارد بکا گکزی ش
دیالوگی درخور برای ای شخصیت ،بی ی را از اسلو فلری وی آگای میسازد« :ک یکز و
غالم یی ی چه؟ حرفهای است ادپس میزنی ؟ دورة بردیداری نیست! ای همه سکی ه سکزر
سر است اد میک یم که هرکس آقای خودش باشه و غالم خودش»
از نلات چشمگیر ای سریال بای به نمایش پرچم ایران در تمام سلانسهایی که میکرزا
حاور دارد و گویاتری ابزار برای انت ال احساسات میه پرستانه میکرزا بکه مخاطک

اسکت،

اشاریکرد
دقت عوامل فیلمسازی در پوشش ای شخصیت ،که نشان از گذران سکخت زنک گی در
ج گل دارد ،ریش های بل و موهای ژولی ی که در راستای ال ای ای احسکاس بکه مخاطک
صورت پذیرفته ،در برقراری ارت ا بی ی با ای چهری مؤثر عمل نمودی اسکت حتکی توجکه
گروی فیلم سازی ،شامل تیابق س ی بازیگر با شخصیت میرزا کوچ

خان نیکز شک ی اسکت

1

(فخرایی)377 :1348 ،
ککارگردان سککریال عمککارت فرنگککی ،دیگککر سکریالی کککه بککه بازسککازی شخصککیت میککرزا
کوچ

خکان پرداختکه ،محمک صکادقی را ککه در کارنامکه ه کریاش ن کشهکای تکاریخی

متیک دی بککه چشککم مککیخککورد ،بککرای ایهککای ایک ن ککش برگزیک ی اسککت در ایک مجموعککه
تلویزیونی ،پیش از مشاه ة چهرة وی ،آش ایی بی ی با میرزا ازطریق سلانسی اسکت ککه در
آن تیمورتاش توضیحاتی را درخصوص شورش ج گلیان و شخو میرزا به رضکاخان ارائکه
میده
 « 1از نمای گان میپرس میرزا چ ساله است جوا میش ود 45ساله »
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اما در سلانس میرفی میرزا به مخاط  ،ککه در دیک ار از همسکرش جواهرخکانم اسکت،
نهت ها در ظاهرش نمودی از اقامت طوالنیم ت در ج گل و رنجها و خستگیهای ناشکی از
ج گ و گریز دی ی نمیشود بلله بهعلس در ظاهری تمیز و متهاوت بکا آنچکه در توصکیف

ج گلیها آم ی ،مشاه ی میگردد  1گهتگوهای شکیارگونة ایک دو بکا یلک یگر ،علکیرغکم
موسی ی پسزمی ة بجا و م اس

ای فاا ،موج

عک م برقکراری ارت کا عکاطهی و شک اختی

بی ی با ای شخصیت میشود
در سلانسی دیگر که شاه رسی ن پیغام سردارسزه بهسوی میرزا کوچ

خکان هسکتیم،

بیتوجهی کارگردان را در سیر وقایع و یا میرفی صحیح اشخاص شکاه یم فکیلم ایک گونکه
روایت میک که سردارسزه پس از حاور در رشت با فرستادن نامکهای مکودتآمیکز سکیی
در برقراری ارت ا با میرزا را دارد ،اما به گهته ابراهیم فخرایی ای ارت ا بکرای اولکی بکار از
سوی ج گلی هکا آغکاز گشکتهاسکت « :میکرزا ع الحسکی خکان شکهائی و میرزامحمک علی
خمامی مأمور ش ن به رشت رفته بکا وزیکر ج کگ مکذاکری ک ک و ع یک یاش را نسک ت بکه
ج گلیها بههم در ن یه ای نزدیک

سکربازخانه فیلکی رشکت مالقکات نمای ک گان اعزامکی

صورتگرفت » (همان )377 - 375 :کتا تاریخ بیستساله ایران نیز ای سخ را تأییک
میک (ملی )512 /1 :1358 ،در ادامه داستان قتل چ افسر قزاق توسط ج گلیها ،که بکا
نیروهای سردارسزه در وضییت متارکه ج گ به سر میبردن  ،صورت میگیرد متیاق

ای

واقیه ،سردارسزه دو نمای ة ج گلیها ک شهائی و خمامی ک را به تیمورتاش میسزارد و او نیکز
دستور قتل آنها را میدهک در ادامکه هکم خ کر تیربکارانشک ن آنهکا را از زبکان یکاران میکرزا
میش ویم اما ن ل ای روایت در م ابع تاریخی به گونکهای دیگکر اسکت« :نمای ک گان مزبکور
بالفاصله بازداشت ش ن و م تها حتی بی از ان ال در رشت و طهران زنک انی بودنک تکا
روزی که سردارسزه بکرای سرکشکی بکه زنک ان رفکت و آنهکا را در آنجکا دیک ی و آزادشکان
نمود » (همان387 :و  379و ملی  )512/1 :1358 ،شای ایک تغییکر تکاریخی بکرای ال کای
حس نهرت از تیمورتاش ،که به خودخواهی و بیرحمی شکهری بکود و خکاطراتی تلکخ را در
« 1ج گلیها مصممبودن مادام که به ه فشان نرسی ی به آرایش سر و صورت نزردازن و ب ابرای طکول مک ت اقامکت
در ج گل آنها را به شلل مخلوقات ماق ل تاریخ و هیاکلی جسیم و رع آور درآوردیبود » (فخرایی)55 :1348 ،
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دوری حلومت خود در رشت باقی گذاشته ،صورت پذیرفته است هرچ تغییر تاریخ با هکر
ع وانی ،قابل توجیه نیست
سلانس خ احافظی میرزا و ت اضای رفت یارانش از مهللة ج گ نیکز دچکار ابهامکات و
ت اقااتی است روایت فیلم ت ها به آخری گهتگوی میرزا با یارانش میپکردازد و ایک گونکه
نمایش میده که ج ا ش ن و تسلیمش ن ع ی زیادی از یکاران میکرزا بکا اجکازی و خواسکت
خود او بودی است ،درحالیکه ابراهیم فخرایی بی از کر سلسکله ای از ج کگ و گریزهکا و
درگیریهای سخت میان قوای دولتی و ج گلیها شر میده که « قوای ج گل متهکرق
و متالشی گردی و به دستجات چ ص نهریی پارتیزانی ت سیم گشت و چون ای وضع نیز
قابل ب ا و دوام ن ود لذا دستهدسته و بکهطکور انهکراد بکه اردوی دولکت روی آوردی و تسکلیم
میش ن

بهنحوی که بی از چ روز ،جز افکراد میک ودی در اطکراف میکرزا کسکی بکاقی

نمای » (همان)382 :
کتا در عی توضیخاتی درخصکوص روحیکه نااسکتوار یکاران میکرزا ،اعتکرا

یلکی از

افسران ج گل به نام نصرتاهلل خان آزاد به میرزا را نیز بکهدلیکل ع ک نشکی ی در برابکر قکوای
دولتی ،شر میده و ای جاست که میرزا با یارانش به گهتگو میپکردازد آنچکه در سکریال
«عمارت فرنگی» مشاه ی میشود ،ب ون توجه به موارد کرشک ة بکاال ،تصویرسکازی همکی
گهتگوست « :میرزا مج ور ش که او را دل اری ب ه و به او بههمان که ج گی ن با قوای
دولت مصلحت نیست و ی
سخ رانی ک

نحو برادرکشی است و ناچار ش ی

و چون میرزا کوچ

بار دیگکر بکرای نهکرات

از نامه ساع ال وله ای طور اسکت ا نمکود ککه نیکت

تیاق ک گان دستگیری شخو اوست و اگر او بتوان خکود را از مهللکه نجکات دهک بکه
سایر همراهانش آسی

نمیرس لذا به دوستانش چ ی گهت :مایل نیستم ککه شکما بکرای

خاطر م در زحمت و رنج باشی و اجازی میدهم که به میل خودتان هرجا که مکیخواهیک
بروی امی وارم ی

بار دیگر موفق شوم که لذّت دی ارتان را درکنمکایم ایک دفیکه نیکز بکا

چهری متأثر و غمناک با دوستانش خ احافظی نمود و آنها به اجازی میکرزا از وی ج اشک ن ،
بهطوریکه بی از ای ماجرا بیش از هشت نهر باقی نمان ن » (همان)205-204 :
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 .4-3محمدعلی فروغی

ای چهری با تلرار در دو سریال عمارت فرنگی و در چشم باد مورد توجه قرار میگیرد در

سریال در چشم باد در سلانسی که رضاشای خود را در محاصری نیروهکای متخاصکم دیک ی و
خیر س و و نابودی خود و خان انش را نزدی

میبی از فروغی ،که از م تها پکیش از

فیالیتهای سیاسی برک کار مانک ی ،یکاری مکیطل ک در ایک سکریال بسکیار مختصکر بکه ایک
شخصیت پرداخته ش ی و عالوی بر آن ،چهری فروغی نیز بهدلیل قرارگرفت در بسکتر بیمکاری
قابل رؤیت و تشخیو نمیباش  ،ب کابرای احسکاس خاصکی بکه بی ک ی م ت کل نمکیشکود ،بکا
ای حال م ام با نمایش انگشتری با نماد ماسونی (نشان گونیا و پرگار) ،فراماسکونبکودن وی
به بی ی یادآوری میشود
اما موضوعی که به اعت ارس جی آن خواهیم پرداخت ،سکلانس رفکت رضاشکای بکه خانکه
فروغی و ت اضای کم

از وی است در ای باری بیشترِ م ابع تاریخی ،در آم ن فروغکی بکه

دربار با وضییتی کسالتبار و رنجور اتهاقنظر داشتهانک و ت هکا میک ودی از نویسک گان بکه
رفت رضاشای به خانه فروغی ا عان دارن ای درحالیاست که در ای سریال ،ای سکلانس
بهم ظور نمایش زبونی و عجز رضاشای در آخری روزهای حلومتش ،بازسازی ش یاست
ت ها کتا هایی چون «از سی ضیا تا بختیار» و «ظهور و س و سلی ت پهلکوی» بکا ککر
جزئیات ،داستان را آنگونه که در سریال دی ی میشود ،ث ت کردیان الزم به کر است که
یادآوری ل

«زن ریشدار» که روزی رضاشای نثار فروغی کردیبود و در ای سکلانس نیکز

آن را شاه یم ،ت ها در کتا از سی ضیا تا بختیار بهچشم مکیخکورد (به کود177 :1374 ،و
فردوست )96-95/1 :1370 ،میرزاجواد عکامری ککه پسکت کهالکت امورخارجکه را در ایک
دوران عه یدار بودی برخالف دو کتا مذکور از احاار فروغی به کاخ شای خ ر میدهک :
« آقای نصراهلل انتظام را احاار کردن

شای به او دستور میده ک فکورار بکه شکهر رفتکه و

فروغی را با خود به سی آباد بیاورن و چون کسالت دارن اسکتث ائار اجکازی مکیدهکم اتوم یکل
حامل او در جلوی پللان توقکف نمایک

مرحکوم فروغکی ککه از  1314تکا آن روز شکای را

ن ی یبود و بهطورکلی شرفیابی صورت نگرفتکهبکود ،عصکازنان وارد سکال گردیک » (:1388
 )230-229بهگونهای مشابه ،روایت محم سجادی در سال امه دنیا و یادداشتهای محمکود
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جم و نیز «بر هایی از خاطرات» اشرف پهلوی که همگی در کتا ملی ن کل شک یانک و
نیز خاطرات سلیمان به ودی ،حاکی از حاکور فروغکی در ککاخ شکای اسکت (ملکی:1363 ،
 318 ،161 ،94/7و 109/8 :1364و به ودی)397 :1386 ،
ه گام مالقکات رضاشکای از فروغکی در م کزل وی ،آنگونکه ککه سکریالهکا بکرای بی ک ی
بهتصویر کشی یان  ،مت استیهای رضاشای توسط فروغی از پیش نوشته شک ی اسکت ککه ایک
موضوع با نمایش انگشتری با نماد ماسونی چیزی جز از پیش میی بودن امور را برای بی ک ی
حلایت نمیک

درصورتیکه مت استیهانامه به گهته برخکی م کابع در همکان روز بیسکت و

پ جم شهریور توسط فروغی بهتحریر درآم (ملی 528 :و به ودی)397:
در سریال عمارت فرنگی ،سیی نیلزور که ن کشهکای تکاریخی بسکیاری را ایهکا ککردی،
بککهخککوبی توانسککته در قال ک

فککردی روش ک هلر و دارای تألیهککات متی ک د ،فیککال ،برجسککته و

صاح نهو از صیود تا س و رضاشای ظاهر شود درواقکع ،فروغکی بکهع کوان روشک هلری
میرفی میگردد که با کم

به رضاخان در تالش برای جامهی عمکل پوشکان ن بکه اهک اف

استیماری انگلیس است تا پیشرفت و تیالی کشور ایران گوای ای سخ  ،حاکور فیکال وی
در لژهای فراماسونی و گرفت خط مشی از آنهاسکت برجسکتگیِ ایک تصکویر در سلانسکی
است که فروغی برای رفت به لژ حتی همسرش را در بستر بیمکاری تکرک مکیک ک گرچکه
ماسون بودن وی و ن ش کلی ی و مهریگردانیاش در تاریخ میاصر ایران انلارنش نی اسکت
(ملی )21-20/4 :1361 ،در طر داستان ،فروغی ه گام بیمکاری همسکرش ،ککه در سک ی
سی سالگی درگذشت ،نویس ی و کارگردان ت ها دختری را بهع وان فرزن فروغکی نمکایش
میده ای درحالیاست که ثمری ازدوا

کا المل

با خواهرزادی نظامالسلی ه (رضاقلی)

چهار پسر و دو دختر بودی است (عاقلی)119/2 :1380 ،
در تصویرسککازی مراسککم تشککییع ج ککازی همسککر فروغککی ،زنککانی بککا پوشککشهککای امککروز
(چادرهای امروزی) مشاه ی میشون ایک سکلانسْ بی ک ی را از باورپکذیری فیلمکی ککه بکا
ع وان سریال تاریخی تصاویر و مهاهیمی را به او ارائه میده  ،دور میسازد
نمککایش مالقککاتهککای ملککرر فروغککی و اردشککیر ریزککورتر ،کککه در پیون ک و ارت ککا بککا
سرویسهای اطالعاتی بریتانیا بودی ،و اتخا تصمیمهکای مهکم ممللتکی طکی دی ارهایشکان،

تاریخی دو سریال در چشم باد و عمارت فرنگی
اعتبارسنجی
/ 134
ِ
ِ

فراماسون استیمارزدی ککه توانکایی اتخکا

تالشی است درجهت میرفی فروغی به ع وان ی

هرنوع تصمیمی برای امور ممللتی را دارد اما ای تالش با ارائه تصاویری ککامالر مصک وعی
و غیرملموس ،بهمیزان بسیار زیادی بیاثر ش ی است
«شارلوت» پرستار فرزن فروغی ،که بی از مر

همسر وی به خانهشان وارد میشکود و

بهع وان جاسوس اردشیر ریزورتر میرفی میگردد ،ظاهرار شخصیتی است تخیلی ککه ردپکای
وی را در هیچی

از م ابع تاریخی میرفکیشک ی سکریال نمکیتکوان یافکت دیگکر شخصکیت

تخیلی ای سریال ایوت نام دارد ککه درنتیجکة ورود وی بکه زنک گی دختکر و دامکاد فروغکی
شاه خودکشی دختر فروغی و مر

دامادش در زن ان رضاشای هستیم ،شخصکیتی تخیلکی

که بهنظرمیرس ت ها برای پیش رد داستان و جذ مخاط
عوامل سریال درخصوص مر

طراحی شک یاسکت بایک گهکت

داماد فروغی  -علیاک ر اس ی -فرزنک محمک ولی اسک ی

میروف به مص ا السلی ه ،نس ت به نوشتههای تاریخی کامالر بیاعت ا بودیان در ای سکریال
مر

علیاک ر اس ی بهواسیه کی ه شخصی سرپاس مختاری ،رئیس شهربانی کل کشکور و

نیز اتهاقاتی که ایوت ،شخصکیت تخیلکی ،عامکل اصکلی آن محسکو مکیگکردد ،در زنک ان
رضاشای صورت میگیرد درحالیکه به است اد م ابع ،وی چ سکالی را زنک انی و سکزس بکه
بیرج ت یی میشود و تکا شکهریور  1320درنهایکت عسکرت و سکختی در همکان جکا بکهسکر
میبرد علیاک ر اس ی در آخر عمر به بیماری فراموشی و صرع دچار ش ی ،از خانه خکار
نمیش ی و در  68سالگی نیز درگذشته است (عاقلی)100-98/1 :1380 ،
از دیگر ن ا ضیف ای سریالْ سلانس مربو بکه دوریی اول نخسکتوزیکری فروغکی
است ،آنجا که نشان میده دختر فروغی به ی

باری بکه سک ی جکوانی رسکی ی و ایک رشک

ناگهانی در فاصلهای کوتای نشانهای از بیتوجهی گروی فیلمسازی به جزئیات میباش
 .4-4عبدالحسین تیمورتاش
ع الحسی تیمورتاش که با سلی ت رضاشای بهع کوان وزیکر دربکار پهلکوی فیالیکت خکود را
آغاز کرد ،در به ق رت رسی ن وی کم

های شایانی نمود
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پیرامون ای شخصیت در مجموعه تلویزیونی عمارت فرنگی به ماجرای خلکع او

از م ام وزارت دربکار پکس از همراهکی ولییهک در اعکزام بکه سکوئیس ،سکهر تیمورتکاش بکه
شوروی در رای بازگشت و دادن اطالعاتی به روسها ،که ظکاهرار درنتیجکه گکمشک ن کیکف
حاوی م ارک و اس ادش بودی و نهایتار موج ات س و و مرگش را فراهم میآورد ،مربکو
میگردد
چ گیز وثوقی ،بازیگر ایک ن کش ،توانکایی ایجکاد حکس قرابکت بکا چهکری تیمورتکاش را
داراست آش ایی مخاط

با تیمورتاش بکرای اولکی بکار بکه سلانسکی بکازمیگکردد ککه وی

حاکم رشت و رضاخان مأمور ختم غائله ج گل است در ای فکیلم اهانکت و ضکر و شکتم
خشونتبار تیمورتاش به یاران میرزا کوچ

خان به تصویر درآم ی که نشان از بکیرحمکی

و س گ لی وی دارد درباری خشونت افرا گونه و بیب ک و بکاریهکای وی ،م کابع تکاریخی
اتهاق نظر دارن

1

اما درجهت تیابق سلانسها با واقییات تکاریخی در زمی که جاسوسکی تیمورتکاش بکرای
شکوروی ،کککه م مککهای بککرای سک و وی شک  ،م ککابع تککاریخی دالیککل و نظککرات فککراوان و
گوناگونی را بیان کردیان که در فیلم چ ک ان بکه آنهکا پرداختکه نشک یاسکت از ایک دالیکل
میتوان به ماجرای نهت ،مسئله انحصار تجارت تریاک به امی التجار و کشف کیف حکاوی
اس اد ارت ا تیمورتاش بکا شکوروی (هک ایت ،)395 :1361 ،تکالش دسکتگایهکای اطالعکاتی
انگلستان بهم ظور ایجاد اخکتالف بکی شکای و تیمورتکاش (عکاقلی )270-258 :1372 ،اشکاری
کرد دولتآبادی نیز تردی خود را در ماجرای تیمورتاش ایک گونکه بیکان مکیدارد ککه «بکر
نگارن ی واضح نیست که گرفتاری و ب بختی او تا چه ان ازی با مسئله امتیاز نهت مربو بودی
و یا هیچ ربط ن اشته است و ت ها زیکادیروی او در تصکرفات در کارهکای دربکاری بللکه در
امور سلی ت از روی جلهی و غرور اتی که داشت او را به ای ش ت م غکو

شکای پهلکوی

ساخته بود » (دولتآبادی )429/4 :1361 ،فردوسکت نیکز در خکاطرات خکود بکه اشکاریای
مختصر درباری ارت ا تیمورتکاش بکا روس هکا و اطکالع شکخو شکای از ایک موضکوع اکتهکا
 1ر ک سردار جنگل (همکان ،)181:حیاات یحیای (دولکت آبکادی )139/4 :1361 ،و خااررات و خطارات
(ه ایت)396 :1361 ،
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میک (فردوست )53-51/1 :1370 ،و ت یزادی هم ،وی را در ارت ا با روسها بکیت صکیر
میرفی میک  « :عم ی میل

ایک بکود ککه شکای از هکرکس ککه جربکزی داشکت وحشکت

میککرد احتیکا مکیککرد ککه بیک از خکودش اشکخاص بکاجربزیای ن اشک ککه مکزاحم
جانشی اش بشون » ( ت یزادی)232 :1368 ،
آنچه در م ح

سی حس م رس بیان ش در ای بخش نیز قابل تأمل است ،ع م توجکه

به سیر حوادث در سریالها بی ی را از قااوت صحیح تاریخی دور سکاخته و ن کاطی را نیکز
برای او تاری

و گ گ میگذارد رسالت فیلمهای تاریخی چون بسیاری از کتا هکایی از

ای دسکت ،درک صکحیح تکاریخی اسکت امکا نمکایشنک ادن یکا بهتکر گهتکه شکود ،درسکت
نمایشن ادن واقییات تاریخ ،میتوان ش هاتی بسیار را بکرای مخاطک

غیرمتخصکو فکراهم

سازد
 .4-5رضاشاه پهلوی
رضاشای از دیگر چهریهای تلرارشک ی در دو سکریال مکوردنظر مکیباشک احمک نجهکی در
سریال عمارت فرنگی ،در ن ش رضاشای «افسری بل ق و سیهچردی بکا زخمکی زیکر ابکرو» و
ص ایی نابه جار تصویر ش ی که ککامالر خشکونتِ شخصکیتِ وی را بکه بی ک ی ال کا مکیک ک
تصویر وی با جزئیاتِ شمایلِ او در کتا های تاریخی و علسهایی که از او بکه جکا مانک ی
م ی ق میباش  ،گرچه چهریپردازی اغکراقشک ی و صک ای نابه جکاری ککه بکهم ظکور ال کای
خشونت ای شخصیت درنظر گرفتهش ی ،میتوان موج ات ع م ارت ا بی ی بکا ایک چهکری
را فراهم سازد (ملی)209/1 :1358 ،
ایک سککریال کککه در مّ خانک ان پهلککوی ،مخصوصکار شککخو رضاشککای اسککت نککهت هککا بککه
دستاوردهای وی برای کشور هیچ اشاریای نلردی ،بلله ت ها خواهان بهتصویرکشی ن مردی
ب دهان ،دونپایه و استیمارزدی بودیاست
در ای سریال چهکریای خشک و نامکأنوس از رضکاخان را شکاه یم ،چهکریای ککه مک ام
درحال فحاشکی و بکیاخالقکی اسکت آشک ایی بی ک ی بکا خکانوادی وی در سلانسکی صکورت
می گیرد که وی آمادة حرکت بهسوی رشت برای رفع غائله ج گل است در ایک سکلانس
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درگیری کودکانه تا الملوک (همسر اول رضاخان) با دیگر همسر رضاخان ،و گهتگوهای
رضاخان و تا الملوک به نمایش درمیآی که حکاکی از تمایکل رضکاخان بکه داشکت زنکان
پرشمار اسکت پکس از ورود او بکه رشکت در سلانسکی ککه رضکاخان و تیمورتکاش مشکغول
گهتگو درخصوص میرزا کوچ

خان و یارانش هسکت  ،بکا ع کور زنکی از آنجکا ،رضکاخان

درحالیکه توجهش به آن زن جل

ش ی ،دی ی میشود

فیلم درص د است تمایل رضاشای به زنان را به مخاط

ال ا ک  ،درحالیککه اکثکر م کابع

تککاریخی در ای ک بککاری سککلوت کککردی و م ککابع ان ک کی ،حتککی بککرخالف ادعککای فککیلم ،او را
سادیزیست ،دور از زن و ش نشی ی و خوشگذرانی توصیف کردیان و به ن کل از خکود او
گهتهش ی که از  35سالگی تمایکل چ ک انی بکه زن ن اشکته و هکیجگکای نیکز شک ی ی نشک ی ککه
میشوقهای داشته باش (عاقلی 440/1 :1380 ،و فردوست)74/1 :1370
در مورد ب زبانی رضا شای اکثر م ابع متهقال ول امکا نلتکة قابکلتوجکه درایک خصکوص،
میل ی است که در کتا تاریخ بیست ساله ایران آم ی است ملی در ای کتا بکر تیک یل
رفتار وی در مراحل مختلف زن گیاش تأکی میک ک و مکیگویک در ایکام سردارسکزهی و
وزارت ج گ در حال عص ی فحشهای عوامانه و کلمات زشت بر زبکان مکیرانک ولکی در
دوری ریاست وزرا و سلی تش «هیچی

از ای قماش حرفهکا از او شک ی ی نشک ی و عصک ی

که میش ی فحشهای شایهای است ادی میدادی است» (ملی)392/2 :1359 ،
بیسوادی رضاشای نیز از جمله مواردی است که در طول سریال عمارت فرنگی درخکالل
گهتگوهای میان میرزا و یارانش برجسته ش ی است در ای فیلم او توانکایی خوانک ن نامکهای
را که میرزا برایش میفرست ن ارد اما م ابع تاریخی او را نه بیسواد بلله ککمسکواد ارزیکابی
میک

که «تحصیالت رسمی ناچیزی داشت و خوان ن و نوشت را پس از رسی ن بکه سک

بلوغ آموخت» (کرونی  129 :1382 ،و فردوست)72 :1370،
درگیری سردارسزه با رئیس مجلس ،مؤتم المل

 ،دیگر سلانسی است که بایک مکورد

اعت ارسکک جی قککرار بگیککرد ایکک سککلانس بککه درگیککری ناگهککانی سردارسککزه در جریککان
جمهوریخواهی وی ،پس از نمایش بسیار کوتکاهی از زدوخکورد نیروهکای قکزاق بکا مکردمِ
خار از صح مجلکس ،مکی پکردازد در ایک سکلانس ککه فروغکی و تک ی  ،سردارسکزه را
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همراهی میک  ،مؤتم المل

رضکاخان را بکهخکاطر رفتکارش مکورد شکماتت قکرار دادی و

درجوا  ،سردارسزه با لح ی ت بیان میک برای ای مجلکس پشکیزی ارزش قائکل نیسکت
ای مواجهه در م ابع تاریخی به گونهای دیگر در ش ی است بکه ن کل از ایک م کابع ،پاسکخ
رضاخان در برابر اعترا

مؤتم المل

ای است که« :م برای نجات نمای گان آمک یام»،

«م رئیس دولتم و انتظام با م است» و نهایتار در برابر تصمیم مؤتم المل

برای برگکزاری

جلسة عل ی مجلکس و تییکی تللیکف رضکاخان ،وی دچکار اضکیرا  ،سرگشکتگی و نهایتکار
عذرخواهی از مؤتم المل

میشود (بهار ،50-48/2 :1363 ،ه ایت 367 :1361 ،و ملی،

)504-503/2 :1359
عالویبکرای  ،در ایک سکریال تکوالی وقکایع تکاریخی در مکاجرای جمهکوری نیکز رعایکت
نش یاست به روایت تاریخ ،سیلیخوردن م رس در  27اسه  1302و درگیری سردارسکزه
و مؤتم المل

در  2فروردی  1303رخ دادی اما سریال مذکور ای دو حادثه را به گونهای

بازسازی کردی که سیلیخوردن م رس از پس آن درگیری به وقوع پیوسته است
اما سریال در چشم باد ،رضاشای را در سلانسی بسیار کوتای بکا بکازی سکیی راد ،ت هکا در
روزهای پایانی حلومتش به بی ی میرفکی مکیک ک در ایک سکریال بکا چهکریای بکهمراتک
می ولتر ،ملموستر و باورپذیرتر مواجهیم در ای مجموعکه ،تصکویری ککه از رضاشکای در
جریان حمله نیروهای مته ی به ایران بازسازی ش ی ،عص انیت و خشونت وی در واک ش به
ای واقیه و خلعدرجه افسران و پس از آن ماجرای دی ار با فروغی ،انی اق بیشتری بکا م کابع
تاریخی یافته است ( ملی 153/7: 1363 ،و )391
نتیجهگیری

در دورانککی کککه رویلردهککای ج ی ک و ابزارهککای نککوی بککرای خککوانش تککاریخ و بازنمککایی
واقییتهای گذشته شیویهای س تی را به چالش کشی ی است ،فیلم نیز به مثابه ابکزاری نکوی
به عرصة ای چالش گام نهادی و تیامل بی ای دو حوزی یی کی تکاریخ و فکیلم را رقکم زدی و

نهایتار به خلق فیلمهای تاریخی انجامی ی که خود میتوان بهمثابه مت ی تاریخی مورد ارزیکابی
قرار گیرد
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ازآنجاییکه ه ف ای پژوهش اعت ارس جی شخصیتهکای تکاریخی دوران رضاشکای در
دو سریال «در چشم باد» و «عمارت فرنگی» است ،تی یکق دقیکق تکاریخی ایک سکریالهکا در
ابت ای امر با م ابع مکورد اعتمکاد ضکروری مکینمکود پکس از تی یکق تکاریخی سکلانسهکای
متی دی از ای سریالها با م ابع ،که از سویی بهدلیل ع م کر م ابع مورداستهادة فکیلمسکازان
و ازسویی کثرت م ابع میالیاتی تاریخ میاصر بسیار دشوار مینمود ،و نیز با نظر به آنچکه بکه
ع وان م مهای برای اعت ارس جی سریالها کر ش  ،مکیتکوان چ کی نتیجکه گرفکت ککه در
ابت ای امر ،نام سریالها مخاط

را تاح ودی از رویلرد کارگردان نس ت به دوری تکاریخیِ

مورد نظر یی ی دوری رضاشای آگای میک

عمارت فرنگی نامی است ککه تمکام وقکایع ایک

دوران را از ابت ا تا انتها به بیگانگان نس ت میده چهریپردازی ای سریال با وجکود توفیکق
بسیار در ش یهسازی بازیگران با چهریهای شخصیتهای تاریخی ،در مکواردی چکون چهکری
رضاشککای دچککار اغککراق و زیککادیروی ،در مککورد میرزاکوچک

خککان ج گلککی دچککار ن ککو و

کاستی ،و در نمونهای چون سی حس م رس درپی ارائه شخصیتی قهرمانگونه بودی است
ای سریال مجموعهای است که تی ادی پرشمار از شخصیتها را به بی ی عرضه ککردی
است ،شخصیتهایی واقیی و شخصیتهای م هم و غیرواقیی چون ایوت و که ت ها برای
جذ مخاط

به داستان طراحی ش یان شای شایستهتر بود که نویس ی و ککارگردان ایک

سریال زمانی را که برای میرفی ای شخصیتهای خیالی صرف کردنک در ش اسکایی بیشکترِ
شخصیت های مهم و تأثیرگکذاری چکون سی ضکیا ال ی ط اط کائی ،وثکوقال ولکه ،میکرزادی
عش ی ،علی م صور و به کار میگرفت
برخی از ای شخصیتها آن چ ان پراهمیت ک ککه بایک بخکش اعظمکی از یک

مجموعکه

تلویزیونی را به آنها اختصاص داد و یا درصکورت بازسکازیشکان در سکریالهکا ،ن ایک ایک
تصویرسازی آنچ ان کوتای باش که توان تجزیهوتحلیل شخصیتها ،فیالیتها و ن شِ ویکژة
تاریخیشان از بی ی سل

گردد گذرِ سریع از شخصیتها و اق امات آنها و عک م نمکایش

جزئیات ،که قاکاوتی کلکی وگکای نادرسکت را موجک
بهدفیات در ای سریال مشاه ی میشود

مکیگکردد ،ن یکهضکیهی اسکت ککه
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با ای که کارگردان ای سریال وقایع بسیار قابکلتکوجهی را از تکاریخ میاصکر بکه تصکویر
کشی ی ،در ساخت ای مجموعه بسیار عجوالنه رفتار نمودی و بازی زمانی نس تار طوالنی را که
با ورود پ ی یهای نوآورانة بسیاری همرای بودی ،در زمانی کوتای بکه بی ک ی ارائکه دادی اسکت
ای امر موج

کاهش کیهیت اثر و در مواردی بیتوجهی عوامل سازن ی در رعایکت تکوالی

وقکایع و رخک ادهای تککاریخی شک ی اسککت همچ کی بایک گهککت کککارگردان ایک مجموعککه
تلویزیککونی از وارد کککردن ع ای ک شخصککی خککود بککه روایککت تککاریخی ابککایی ن اشککته و در
سلانسهای متی دی دست به تحریفهای تاریخی زدی است
ت لیغات سریال در چشکم بکاد پکیش از نمکایش ایک مجموعکه بکهع کوان سکریال تکاریخیِ
حماسیِ فکاخر ،بکا میرفکی بکازیگرانی نکامآشک ا ،ارائکه فاکای تکاریخی ملمکوس بکا گکزی ش
تصاویری بسیار واقیی و باورپذیر برای بی گان همرای با موسی ی ،چهریپکردازی و طراحکی
صح ه بسیار قوی ،تأثیری عمیق بر شللگیری انتظار مخاط
همگامش ن مخاط

گذاشت نام مجموعه نشان از

با وقایع در گذر زمان دارد ای گمانه و پیشبی کی بکا مشکاه ة آگهکی

ت لیغاتی سریال ش ت مییاب طراحی صح ه ،ل اس ،چهری پردازی و نوع فیلم کرداری بسکیار
قویِ ایک مجموعکه در فرای ک جکذ بی ک ی کمک

نمکودی اسکت پررنکگبکودن رویلکرد

اجتماعی ک فره گی چون تصویرنمودن نمایشها و آیی های مردمی در سکیح اجتمکاع و یکا
استهادی از اشیار محلی در ک ار نگای سیاسکی بکه وقکایع تکاریخی از ن کا قکوت ایک سکریال
محسو میشود
درباری شخصیتهای واقییِ بازسازیش ی در ایک سکریال بایک گهکت بکه برخکی از ایک
شخصکیتهککا آنچ ککان کککم پرداختککه شک ی کککه تککوان بررسککی ،تی یککق تککاریخی و در نهایککت
اعت ارس جی را از پژوهشگر دریغ کردی است اما در خصوص آنهایی که بیشتر بکه نمکایش
درآم یان  ،میتوان اعت ارشان را از طریق تی یق با نمونههای واقیی مورد تأییک قکرار داد از
ن ا ضیف ای مجموعه تلویزیونی ع م ککر م کابعِ مکورد اسکتهادة نویسک ی و ککارگردان
است
نهایتار ای که با بررسی ای دو سریال ،علیرغم ن ا قوتی که در ای سریالهکا مکیتکوان
یافت ،فرضیه اولیه پژوهش تأیی میشود که کارگردانان ای دو مجموعه ،در سکاخت آثکار
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خود برای جذ مخاط  ،دست به تحریهات ،ت سبخشیها ،سیاینماییهکا و اغکراقهکایی
زدیان ای تحریهات و اغراقها در سریال عمارت فرنگی در م ایسه با سریال در چشکم بکاد
بیشتر به چشم میخورد درواقع تاح ودی مکیتکوان صکحت و اعت کار سکریالهکای تکاریخی
ساخته ش ی در ای دو دهه را تأیی و بر رفع همان میزان اغراقها و تحریفهای واردش ی در
روایت تاریخی ،سهارش کردی و امی وار بود
بررسی سریالهای تاریخی و اعت ارس جیشان ،چه در قالک
رسانة جمیی چون تلویزیون و چه در قال

نشسکتهکای تخصصکی در

پکژوهشهکایی در ایک زمی که ،اقک امی ضکروری

است؛ چکرا ککه بکا توجکه بکه گسکترشِ رونک تکاریخسکازی و تحریهکات تکاریخی در عرصکة
فیلمسازی در کشورهای مختلف و ادعاهای دروغی شان ک که در قال فیلمها و سریالهکای
پرزرق و برق تاریخی به بی گان ارائه میشود ک توجه بکه سکاختِ فکیلمهکای ایک چ ی کی در
بهتری سیح و کیهیت درجهت افزایش آگاهی و ش اخت تاریخیِ نسلی که هرچه بیشکتر از
گذشته خود دور مان ی است و برای آگاهی از هویت ملی و نیز بهم ظور پاسکخ بکه نیازهکای
روانی جامیه برای مواجهه با موقییتشان در سیح جهانی ضروری است
منابع
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سازمان ت لیغات اسالمی حوزی ه ری
 لوته ،یاکو ( )1386مقدمهای بر روایات در ادبیاات و ساینما ترجمکهی امیک
نی
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 ملی ،حسی ( )1358تاریخ بیست ساله ایران 1 .تهران :امیرک یر
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