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چرا باید سریال تاریخی ببینیم؟
رامین پژوهنده

الهام یوسفی | روزنامهنگار
سالهاست وقتی میخواهیم درباره برخی شخصیتهای تاریخی یا واقعههای فراموش نشدنی تاریخ که دربارهشان فیلم و سریالی قوی و
پرونده
ماندگار ساخته شده حرف بزنیم ،ناخودآگاه چهره بازیگری که آن نقش را ایفا کرده است یا فضای ساخته شده برای یک واقعه تاریخی در
ذهنمان نقش میبندد .مثال وقتی از «امیرکبیر» حرف میزنیم« ،سعید نیکپور» را به یاد میآوریم یا وقتی سخن از دکتر «محمد قریب» میآید،
بیدرنگ تصویر «مهدی هاشمی» در ذهنمان جان میگیرد .امروز و به بهانه پخش سریال «از یادها رفته» که هر شب بعد از افطار از شبکه
یک پخش می شود و ملودرامی عاشقانه است که درسال  1319اتفاق میافتد ،میخواهیم یادی کنیم از بهترین سریالهای تاریخی و دلیل ماناییشان .همان
طور که میدانید ،داستان سریال «از یادها رفته» درباره زندگی یک پزشک زن ایرانی به نام «فروغ» است که در فرانسه درس خوانده است و به دلیل ناآشنایی از
وضعیت کشور و آداب و رسوم آن دچار بحران شدیدی میشود .در ضمن و با احترام فراوان این پرونده را تقدیم میکنیم به زندهیاد «علی حاتمی» که در ساخت
آثار تاریخی کشورمان ،پیشگام و صاحبسبک بود.

تاریخی«شخصیتمحور»
نگاهیبهسریالهای
ِ
در سریالهای شخصیتمحور ،نویسنده فیلمنامه با تکیه بر روایت زندگی شخصی ،خانوادگی
و اجتماعی یک شخصیت مهم ،زمانه او را هم به تصویر میکشد .سریالهایی مثل «بوعلی
سینا»« ،شیخ بهایی» و «امیرکبیر» تجربههای موفقی در ساخت سریالهای شخصیت محور
بودند .بعد از آن هم ساخت سریال نسبت ًا پر حاشیه «شهریار» توانست مخاطبان زیادی را به
خود جذب کند تا جایی که بازار فروش خوبی برای دیوان شهریار ایجاد کرد و نشان داد یک
فیلم خوب میتواند بر فضای ادبیات هم اثر مثبت بگذارد اما شاید بهترین و به یاد ماندنیترین
تجربه سریال شخصیتمحور را بتوان دو مجموعه «کوچک جنگلی» و «روزگار قریب» دانست.
ک خان ،مبارزی از جنگل
میرزا کوچ 
سریال میرزا را با آهنگ بسیار زیبای آن میشناسیم .آهنگی که همان سالها زمزمه بسیاری از
بینندگانشبود.یکالالییگیالنیباصدای«تورجزاهدی» و «ناصرمسعودی».البتهاینسریالبه
ِ
کوچکجنگلیرابهتصویرکشیدهاستیعنیدورهای
کارگردانی«بهروزافخمی»،تنهادورهاولقیام
از شروع قیام و شکلگیری هیئت اتحاد اسالم تا ورود نیروهای تیمورتاش به رشت و راهپیمایی
طوالنیجنگلیهابهسمتشرقگیالنکهدرنهایتبهتسلیمشدنحاجاحمدکسماییواعدامدکتر
حشمتمنجرشد.ساختاینسریالسهسالاز63تا66طولکشید.بدنیستبدانید«امیرقویدل»
بخشدومزندگیومبارزهمیرزارا درفیلم «سردارجنگل»بهتصویرکشیدهاست.
روزگار غریب دکتر محمد قریب
یکی از بهترین و خاطرهانگیزترین سریالهای تاریخی سالهای اخیر که بخشی از تاریخ معاصر
ایرانراروایتکردسریال«روزگارقریب»بهکارگردانی«کیانوشعیاری»بود.کسیکهکمترسراغ
سریالسازیرفتهاماهربارکهآنراتجربهکرده،سربلندبیرونآمدهاست.سریالروزگارقریبدر
اصل،قراراستمروریباشدبرزندگیوزمانهدکترمحمدقریب،نابغهپزشکیایرانوبنیانگذار
پزشکیاطفالامادربسترزمانیحساسیازتاریخایرانروایتشدهوعیاریبهخوبیتوانستهاست
آندورهرابهتصویربکشد.کودکیدکترقریبوپرداختنبهتاریخاجتماعیآندورهوعاداتوآداب
ورسوموباورهایمردمان،ازفیلممرجعیبرایشناختزندگیاجتماعیایرانیانیکقرنپیش
ساختهاست.پرداختنبهمسائلسیاسیدهه 40و 50شمسینیزازنقاطقوتفیلماست.بازی
روانوباورپذیر«مهدیهاشمی»،اوراتبدیلبهچهرهایکردکهماازدکترمحمدقریببرایهمیشه
درذهنخواهیمداشت.ساختاینسریالپنجسال،از 81تا 86بهطولانجامید.

مهمترین سریالهای شخصیتمحو ِر تلویزیون
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روزگار قریب
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سال ساخت
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کارگردان

بازیگر نقش اصلی

بهروز افخمی

علیرضامجللوولیا...مومنی

64
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امین تاریخ
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شهرام اسدی

خسرو شکیبایی

84

کمال تبریزی
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محمدحسینلطیفی

وحید جلیلوند

تاریخی «واقعهمحور»
نگاهی به سریالهای
ِ
هزار داستان به روایت حاتمی در هزار دستان
«عــــلــــی حـــاتـــمـــی»
فــیــلــمســاز اصـــیـــل و
بینظیری بــود .او هم
تــاریــخ را میشناخت
و هم به سینما تسلط
داشـــت .در کــنــار آثــار
سینمایی فاخری مثل
کما لالملک ،سریال
«هزاردستان» شاهکار به یاد ماندنی او بود .طرح اولیه آن
به نام «جاده ابریشم» در سال  55نوشته شده بود .سریالی
که در خالل داستانی دراماتیک به قدر تهای سیاسی
پنهانی اشــاره میکرد که نقش مهمی در حــذف و ترور
اشخاص سیاسی داشتند .ساختن این سریال هشت سال
طول کشید .داستان هزاردستان دو دوره از تاریخ معاصر
ایران را روایت میکند :اواخر حکومت احمد شاه تا آغاز
سلطنت رضا شاه و دوران پایانی حکومت رضا شاه تا به
تخت نشستن محمدرضا پهلوی .بسیاری از شخصیتهای
این مجموعه تلویزیونی برگرفته از یک یا چند شخصیت
تاریخی هستند که با تخیل فیلم ساز درآمیختهاند و داستانی
غیرمستند از وقایع تاریخی دوران خود را روایت میکنند.
بیگانهستیزی قهرمانانه با روایت نجفی از سربداران
«ســــربــــداران» از آن
سریالهایی بود که چه
در دوره خــودش و چه
بعد از آن تصویر به یاد
ماندنی و تاثیرگذاری
از خود به جا گذاشت.
فیلمنامه قدرتمند و
بازیهای بسیار خوب
و کارگردانی قوی و مضمون ویژه این قیام که مبارزه و قیام
علیه ظلم بیگانگان بود ،نقاط قوتی بودند که فیلم را در
دسته بهترینها و به یادماندنیترینهای دهه  60جای داد.
هنوز هم عده بسیار هستند که بازپخش این سریال را دنبال
میکنند .قیام سربداران در قرن هشتم هجری اتفاق افتاد.
قیامی که سرسلسله قیامهای شیعی ،ظلم ستیزانه بسیاری
در تاریخ ایران بود .بازی «امین تاریخ» در نقش شیخ حسن

جوری و «علی نصیریان» در نقش قاضی شریح ،برای همیشه
در یادها ماند.
از کیف انگلیسی تا در چشم باد
«کـــیـــف انــگــلــیــســی»
ســریــال پــر مخاطبی
بود که درباره سیاست
دوره اول حکومت
پهلوی ،تاثیر و نقش
پــنــهــان انــگــلــیــس در
مجلس شــورای ملی و
نیز استحاله شدن یک
نماینده مردمگرا به سمت جریان غالب و قدرتمند سیاسی
را نشان مــیداد .با وجــود مخالفانی که طرز تفکر «سید
ضیاءالدین طباطبایی» داشت ،این فیلم توانست مخاطب
زیادی را جذب کند که البته فضای عاشقانه فیلم و بازی
زوج هنرمند سینمایی «لیال حاتمی» و «علی مصفا» هم در
موفقیت آن نقش چشمگیری داشت .سریال در «چشم باد»
به کارگردانی «مسعود جعفری جوزانی» هم به رغم همه
ضعفهایش تا حد امکان توانست بخشی از تاریخ ایران را به
تصویر بکشد .فیلم دوره وسیعی از تاریخ ایران از قیام جنگل
تا دوره جنگ ایران و عراق را نشان میداد و شاید همین بازه
زمانی طوالنی باعث شد ریتم آن تا حدی تعادل خود را از
دست بدهد و بخش دوم آن در حد انتظار از آب در نیاید .با این
همه نمیتوان به این فیلم درجه قابل قبول نداد.

مهمترینسریالهایواقعیتمحورتلویزیون
نام سریال
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در چشم باد
عمارت فرنگی
لهایمشروطه
سا 
کاله پهلوی
معمای شاه
ایراندخت

سالتولید

58-66

کارگردان

علی حاتمی

60-63

محمدعلی نجفی

85-87

سید ضیاءالدین دری

82-87

مسعودجعفریجوزانی

88

محمدرضا ورزی

88

محمدرضا ورزی

90

سید ضیاءالدین دری

94

محمدرضا ورزی

96

محمدرضا ورزی

پخش سریال «از یادها رفته» که هر شب از ابتدای ماه مبارک رمضان ،مهمان
خانههای مردم شده ،بهانه خوبی است برای توجه بیشتر به ضــرورت ساخت
سریالهای تاریخی .سریالهایی که اگر بینندههایش با کمی دقت و ریزبینی به
وقایعوشخصیتهابنگرند،میتوانندنکاتقابلتاملزیادیراکشفکنند.سخن
درباره فواید ساخت سریالهایی با مضمون تاریخی و اختصاص دادن زمانهایی
برای تماشای آنها بسیار است اما به طور کلی یکی از مهمترین فواید ساخت و
تماشایچنینسریالهایی،آشناشدنبیشترمردمباتاریخاجتماعیوبهخصوص
سبک زندگی مردم در دورههای پیشین است .بعضی از فرهنگها و آداب و رسوم
هستندکههرچندسالهاستبهفراموشیسپردهشدهاندامایکسریالتاریخی
موفقمیتواندتلنگریبههمگانبرایاحیایآنفرهنگبزند.درضمن،شناخت
زوایای پنهان یک واقعه تاریخی هم میتواند کمک زیادی در افزایش نگرش مردم
داشتهباشد.چهبسیارهستندوقایعیکهدرطولتاریختکرارمیشوندوسرانجامی
مشابه دارند و اگر مردم کمی با برجستهترین نقاط تاریخی کشورشان آشنا بودند،
سرنوشت بهتری در انتظارشان بود .مثال هم در این باره زیاد است یعنی چندین
سریال خوب در سالهای اخیر با همین اهداف ساخته شده است که معموال هم
از طرف بینندگان تلویزیونی مورد استقبال قرار گرفته است .مثال سریال موفق
سربداران،نمایشیازمقاومتوچگونگیقیامعلیهظلمبیگانگانبودیاسریالکیف
انگلیسیکهدرافزایشاطالعاتمردمدربارهسیاستهایدورهاولحکومتپهلوی
وتاثیرهایپنهانانگلیسدرمجلسشورایملیآنزمان،نقشقابلتوجهیداشت.
مثالمتفاوتوموفقدیگر،سریالروزگارقریباستکهزندگییکنابغهپزشکی
ایرانرابهتصویرکشیدومسیرموفقیترابرایبسیاریازمردمروشنترازهرزمان
دیگرینشانداد.مثالدیگر،سریالایراندختبودکهدرقالبیکدرامعاشقانهبه
روایتقصهایدردورانمعاصرتاریخایرانپرداخت.قصهایکهمردمرابهخوبیبا
فرهنگوآدابورسومگذشتگانآشناکردودرعینجذابیتبهخوبیتوانستسبک
زندگیآنروزهایمردمرابهتصویربکشد.

شهرک سینمایی غزالی  ،میراث
جاودانه «حاتمی»

حتم ًادرهمهفیلمهاییکهتابهحالدرلوکیشنهایتاریخیساختهشدهدکورهای
مشابهیازتهرانقدیمرادیدهاید:گراندهتل،خیاباناللهزار،عمارتهایدولتی،
محلههای قدیمی .همه اینها در مکانی به نام «شهرک سینمایی غزالی» ساخته
شدهاست.شهرکیکهیکیازدستاوردهایارزشمنددورهزندگی«علیحاتمی»
بود.او همزمانباآغازتولیدهزاردستان،ازآنجاکهاینسریالشرایطجغرافیایی
و شهری مناسب همان دوران اوایل قرن چهاردهم شمسی را میطلبید ،احداث
شهرک سینمایی را نیز با طراحی خاصی آغاز کرد ۱۰ .هکتار مساحت برای
ساختوبازسازی تهرانقدیم درنظرگرفتهشد سپسعکسهاییازساختمانها،
عمارتهایدولتی،محلهها،خیابانهایتهرانولباسونوعپوششو...تهیهشد
وساختناینشهرکآغازشد.علیحاتمیهشتسالازعمرخودرابرسراینکار
گذاشتوحاال سالهاستثمرهتالشوهمتاومکانیراایجادکردهاست تا دهها
فیلموسریالتاریخیدرآنساختهشود.
حاتمی،عکسهاواسنادرادرشهرکسینماییایتالیا،بهنام«چینهچیتا»باکمک
نقاشی ایتالیایی اتود زد .سپس با کمک یکی از بهترین دکوراتورهای ایتالیایی به
نام «جانی کورتینا» با ساخت ماکتی از شهرک به ایران بازگشت و پس از مدتی با
بررسیاراضیکنارهبزرگراهتهران-کرج،احداثشهرکدراسفندسال 58آغاز
شد .جالباستبدانیدکهبعدهابرایساختنفیلمهایتاریخی-مذهبی،دکور
اورشلیم ،شهر کوفه و بخشهای دیگری از شهر تهران و تبریز هم به این شهرک
اضافهشد.

