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  چكيده

رويدادهاي مربوط به جنگ جهاني اول در ايران و نتايج اجتمـاعي و سياسـي آن                
  است كـه در ايـن ميـان سـينماي           همواره مورد توجه هنرمندان ايراني معاصر بوده      

هاي تاريخي با موضوع ايران در        داستاني ايران تنها چند دهه است كه ساخت فيلم        
كوشد نخست بـا تحليـل رابطـه          اين تحقيق مي  . كند  جنگ جهاني اول را تجربه مي     

هاي پژوهشي اين نـوع آثـار         سينما و تاريخ از منظر رابرت اي روزِنستون، ويژگي        
تاريخي به كمك سينما را تـشريح       يابي به نوعي تحليل       سينمايي و چگونگي دست   

هاي تاريخي ايراني مربوط بـه جنـگ جهـاني            سپس به بررسي محتوايي فيلم    . كند
دهد   اين پژوهش نشان مي   . كند    ها را بررسي      هاي مفهومي آن    اول پرداخته و ويژگي   

كه موضوع ايران در جنـگ جهـاني اول در سـينماي قبـل از انقـالب موضـوعي                   
از انقالب اسالمي به ابزار بياني مهم براي تبيين مقاومـت    فراموش شده بود كه پس      

ايـن نـوع رويكـرد بـه داليـل          . شـود   مـي    ستيزي ايراني تبـديل       تاريخي و بيگانه  
پس از سـه دهـه از ظهـور سـينماي           ايدئولوژيك با تاكيد بر برخي از موضوعات        

اي ه  شناسي آن،  به طرح موضوعات جديدي در اين نوع از فيلم             تاريخي و آسيب  
  .پردازد تاريخي مي

   . جنگ جهاني اول، سينماي ايران و فيلم تاريخي:هاي كليدي واژه
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  مقدمه 
. هاي هنـر بـوده اسـت        ترين دغدغه   هاي دور توجه به موضوعات تاريخي از مهم         از گذشته 

داليلِ اين اقبال شايد در عالقه ذاتي انسان به زندگي پيشينيان و امكانات هنر در بازنمـايي          
مند هستند تا با برخي از        در اين ميان مخاطبان سينما نيز همواره عالقه       . گردد   مي  ه باز گذشت

اي سينمايي تحت عنـوان        رو گونه  از اين . شوند  موضوعات تاريخي از طريق هنر هفتم آشنا        
هـايي چـون ملـودرام         در همه سينماهاي ملّي مطرح بوده است كه زيرگونـه          1فيلم تاريخي 

هاي آن بـه      ترين زيرشاخه   اي، داكيودراما و فراتاريخي از مهم       نامه  ندگيتاريخي، حماسي، ز  
   2.آيند شمار مي

ها بـر     آن. فيلم تاريخي همواره مورد توجه پژوهندگان مطالعات سينمايي هم بوده است          
هاي تاريخي در همه جوامـع، قـدرت    اين باورند كه يكي از داليل مهم رونقِ هميشگي فيلم    

بـراي نمونـه فـيلم    .  است هاي مسلط بوده    ار در تبيين و انتقال ايدئولوژي     اقناعي اين نوع آث   
هـايي كـه ايـدئولوژي مـسلط سيـستم            ترين برهه   تاريخي در سينماي آمريكا و در حساس      

هـاي فراوانـي      ها كمك   دستخوش بحران شده، در بازتوليد بنيادهاي ايدئولوژي و ترميم آن         
 از همان آغاز، خـود را بـه عنـوان گونـه مهمـي از                 در ايران نيز فيلم تاريخي     3. است  كرده
در عصر پهلـوي، سـينماي تـاريخي ايـران بـه موضـوعاتي              . كند  هاي ايراني مطرح مي     فيلم

برگرفته از تاريخ ايران باستان و حكايات ادبي توجه دارد و در مقابل از ساخت آثاري بـا                  
مي شـرايط مناسـبي     پس از پيروزي انقالب اسـال     . موضوع جنگ جهاني اول خبري نيست     

فرضيه متن آن است كـه      . شود  براي طرح رويدادهاي مربوط به جنگ جهاني اول فراهم مي         
هاي ايدئولوژيك انقالب اسالمي براي اولين بار زيرگونه خاصـي از فـيلم               به واسطه ويژگي  

رغـم اصـالت      آيد كه بـه     تاريخي در حوزه موضوعات مربوط به جنگ جهاني اول پديد مي          
آميـز را     اش هنوز نتوانسته ابعاد حقيقي اين رويداد تاريخي فاجعـه           وع موضوعي داشتن و تن  

                                                 
1. Historical film 
2. Burgoyne,Robert(2007) ,«Historical films» , in: Schirmer Encyclopedia Of Film, Vol 2, 
Michigan: Thomson Gale. p.371 

، هـزاره سـوم   : ، ترجمه فتاح محمدي، زنجان    مفاهيم كليدي در مطالعات سينمايي    ،  )1381( سوزان هيوارد  .3
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  .كند بازنمايي 
هـاي تـاريخي كـه      روش توصيفي ـ تحليلي مجموعه فيلم پژوهش حاضر با استفاده از

را افتنـد،      اتفـاق مـي    1914ــ   1918شان در دوره تاريخي جنگ جهـاني اول           هاي  داستان
هـاي    ر اساس منابع مكتوب و مـشاهدات شخـصي، بـين سـال            ب. نمايد  بررسي و تحليل مي   

 نزديك به بيست فيلم با موضوعات مربوط به جنگ جهـاني اول سـاخته               1393 تا   1357
اين تحقيق كوشيده موضـوعات     . است  ها استفاده شده      اند كه در اين پژوهش از همه آن         شده

ه و بـا مطالعـه عناصـر        هاي تاريخي طرح كرد     مهم جنگ جهاني اول را با تاكيد بر پژوهش        
ي بازنمايي موضوعات مربوط به اين رويداد تـاريخي           ها، نحوه   ي آن   محتوايي تكرار شونده  

  .مهم را در سينماي تاريخي ايران مورد تحليل قرار دهد
شـود نـزد محققـان علـوم           ناميده مـي   فيلم تاريخي چه كه     در ساليان اخير توجه به آن       

 حائز اهميـت    1ستونروز. ميان توجه به آراي رابرت اي     ن  در اي . انساني افزايش يافته است   
روزنستون، استاد تاريخ دانشگاه كاليفرنيا، بيش از دو دهـه از عمـر خـود را صـرف                  . است

هـاي   اي بـه فـيلم    و عالوه بر آن از منظـر مـورخي حرفـه    هاي تاريخي كرده    نگارش كتاب 
 و مدرس آكادميـك تـاريخ،        روزنستون در جايگاه يك مولف     2.است  تاريخي نيز نگريسته    

  . است ديدگاه جديدي درباره فيلم تاريخي عرضه كرده
اي به نام فيلم تاريخي را در فراينـد           اي بايد حضور پديده     نگاريِ حرفه   از منظر او تاريخ   

آورد   به باور روزنستون اسـناد تـصويري كـه سـينما پديـد مـي              3.فهم راستين تاريخ بپذيرد   
به بـاور او تـاريخِ مكتـوب تنهـا بـه            . كنند  يدادهاي گذشته كمك    توانند به ما در فهم رو       مي

                                                 
1. Robert A. Rosenstone 

 تاريخ در فيلم و فيلم در تاريخ      توان به كتاب      هاي مهم او در رابطه ميان سينما و تاريخ مي            از جمله كتاب   .2
عالوه بر . اشاره كرد) 1996 (هايي درباره گذشته؛ چالش فيلم براي ايده ما از تاريخ         ديدگاهو كتاب   ) 2006(

ي براي فيلم تاريخي سرپرسـتي كـرد كـه در آن،            آن، او پروژه مهمي را در انتشارات راتلج با عنوان راهنماي          
توجـه و شـهرت آثـار       . بـه چـاپ رسـاند     » فيلم تاريخي به مثابه تفكر درباره تاريخ      «مقاله مهمي با عنوان     

 بخشي به فـيلم تـاريخي       1989روزنستون به فيلم تاريخي سبب گرديد كه در نشريه آمريكن هيستوري در             
  .اختصاص يابد

3. Robert A. Rosenstone (1995) The Historical Film as Real History, Film-Historia, Vol. V, 
p.5.  
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از اين منظر، . گذارد كلمات وابسته بوده و مورخ به ناگزير ساير اجزاي رويداد را به كنار مي
ترين وجه فيلم تاريخي رنگ بخشيدن به رويدادهاي گذشته به كمك تصاوير، اصـوات                مهم

  . شوند خ نگاري لحاظ نمي عناصري كه در تاري1.و لوازم صحنه هست
از منظر روزنستون، ديدگاه او مبني بر پذيرش فيلم تاريخي به مثابه منبع معرفتي بـراي                

نگاري سنتي كه به چيزي جز اسـناد         و خصم نظري دارد؛ از يك سو تاريخ       شناخت تاريخ د  
 و مكتوب تاكيد ندارد و از سويي ديگر نظريات مطالعات فرهنگي كه بيشتر درگير چگونگي

گيري از  در مقابل، روزستون با بهره 2.گيري گذشته در هر فيلم  تاريخي هستند شكلچرايي 
 5 و تفـاوتش بـا تـاريخ نگـاري         4 و ارجاع به مفهوم مصورسازي تاريخ      3نظريه هيدن وايت  

 6.ي ميـان تـاريخ مكتـوب و جهـانِ تـاريخي پاسـخ گويـد                 كوشد به پرسش مهم رابطه      مي
نما كوشيده در مسير تكامـلِ گونـه فـيلم تـاريخي همـواره از               روزنستون معتقد است كه سي    

اي تاريخ بهره بگيرد و عمال تفاسـير مـورخين كـه همـواره                مشاوره و تدبير مورخان حرفه    
بـه بـاور روزنـستون فـيلم        . كننـد   ريزي مي   متفاوت هستند زيربناي تاريخي اين آثار را پي       

   تـاريخيِ   ي كلي فـيلم      آن را در سه دسته     توان  تاريخي انواع مختلفي دارد؛ اما در نهايت مي       
روزنستون بـا بـديهي     7.نمايشي، فيلم تاريخيِ تجربي، و فيلم تاريخيِ مستند طبقه بندي كرد          

اي   نگاري به طـرز نوآورانـه       ي دو نوع فيلم تاريخي تجربي و مستند با تاريخ           انگاشتن رابطه 
محـور و      نـوع شخـصيت    بيشتر بر فيلم تاريخيِ نمايـشي متمركـز اسـت كـه خـود بـر دو                

گرايي و تخيل افراطي       با اين حال روزنستون در تقابل با نسبي        .شود  رويدادمحور تقسيم مي  
 تـاريخي  كتـاب  مانند  نيز تاريخي شود تاكيد دارد كه فيلم كه ممكن است در سينما عارض

 و تحليـل  قابـل  تـاريخ،  پژوهش علمي  روشدر مالحظه استانداردهاي قابل لحاظ به بايد
 بايد تاريخي يها كتاب نگارش مورد در كه همان صورت از اين رو، درست به. ثبات باشدا

                                                 
  . همان.1

2. Robert A. Rosenstone (2013), A Blackwell Companion to Historical Film, Oxford: Wiley-
Blackwell, p.72. 
3 .Hayden White 
4. Historiophoty 
5. Historiography 
6. Robert A. Rosenstone (1995), p.7. 
7. Robert A. Rosenstone (2013), p.75. 
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 ايـن  تمام نيز تاريخيفيلم   هدربار شود، توجه تأليف شرايط و ديگر مكان و زمان مسئله به

گيرد و در نهايت در فيلم تاريخي نيز هم چـون قرائـت تـاريخ     قرار بايد مد نظر مالحظات
   .امروزي در رويدادهاي گذشته بود مسائل براي مناسب هاي پاسخ بايد در جستجوي

او معتقد اسـت    . نگاري بايد فيلم تاريخي را به رسميت بشناسد         به باور روزنستون تاريخ   
شود با فيلم تاريخي تفاوت قائـل          ناميده مي  فيلم درباره گذشته  كه بايد ما بين آن چيزي كه        

هاي تاريخي اثر خاص خود را بر مخاطبين حتـي            مروزنستون بر اين باور است كه فيل      1.شد
نگـاري بـه ايـن        اند و حال زمان آن رسيده كه تاريخ         اي برجاي گذاشته    تاريخ نگاران حرفه  

  .پديده با اهتمام و توجه الزم بنگرد
هـاي پـس از       جنگ جهاني اول در ايران، هنگامي آغاز شد كه كـشور گرفتـار بحـران              

م بحـران فزاينـده اقتـصادي، وضـعيت ناپايـدار سياسـي و              در آن ايا  . انقالب مشروطه بود  
هاي خارجي، ايران را تـا آسـتانه يـك دولـت ورشكـسته و        مداخالت مهارگسيخته قدرت  

طرفي كرد     اگرچه دولت مركزي ايران در جنگ جهاني اول اعالم بي          2.بود  وابسته پيش برده    
را اشغال و در آسـتانه تجزيـه        گر توجهي به آن ننموده و از چند سو كشور             اما قواي اشغال  

 در واكنش به اشغال كشور، نيروهاي بومي در مناطق مختلف ايران به صـورت               3.قرار دادند 
خودجوش در برابر قواي متجاوز روس، انگليس و عثمـاني قـرار گرفتنـد و توانـستند بـا                   

ها   تالشاين  . هاي پراكنده اما موثر روند تسلط قواي خارجي را دچار اختالل كنند             مقاومت
به پيدايي نهضت جنگل، در آذربايجان به رويش قيام شيخ محمد خيابـاني،             در شمال ايران    

ها و در شرق به پايداري كلنل محمدتقي خان  ها و دشتستاني در جنوب به جنبش تنگستاني  
   4.انجاميدپسيان و چند جريان فرعي ديگر 

ي از خاطره جمعي مبارزه      ملي در دوران جنگ جهاني اول به بخش مهم          تجربه مقاومت 
هـاي سياسـي      گيـري انديـشه     اي كه در شكل     خاطره. ضد استعماري در ايران تبديل گرديد     

                                                 
1. Robert A. Rosenstone (2013), p.77. 

 .284تاريخ ايران، ص: ، تهرانتجار مشروطيت و دولت مدرن، )1384( سهيال ترابي فارساني.2

  .115ني، ص: ن، ترجمه محمد ابراهيم فتاحي، تهراتاريخ ايران مدرن، )1391( يرواند آبراهاميان.3
  . همان.4
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با اين حال اشغال كـشور      . آفريني موثري داشته است     ي گذشته نقش    هاي فكري سده    جريان
اي   به گونـه  . توسط بيگانگان، نتايج هولناكي در سطح اقتصادي و اجتماعي به همراه داشت           

 جهـاني   جنـگ .هاي درگير، از جنگ جهاني اول متضرر گرديد ي دولت ه ايران، به اندازهك

 اثـر جنـگ   در وسـيعي  منـاطق . آورد همراه آالم زيادي به مصائب و ايران مردم براي اول

نظير آنفلونزا  هاي فراگير بيماري از پس يا شدند قحطي دچار ها هزار ايرانيده شده، تخريب
 و دادند دست از نظامي متجاوزين هاي عمليات اثر در را زندگي خود ريو وبا مردند، بسيا

تـوان   ها گزارش و تحليل از ابعاد اين فاجعه ملي مي  در ميان ده1.خسارت جسمي ديدند يا
جنگ جهاني اول تاثير مخربي بر اقتـصاد ايـران          «: به جان فوران اشاره كرد كه معتقد است       

ـ         ارتش. داشت هـا را مـصادره       شاورزي و دامـي و خـود دام       هـاي متخاصـم محـصوالت ك
هـاي   سازي و سـاير بيگـاري   شبكه آبياري ويران شد، دهقانان را به زور به جاده   . كردند  مي

 بـه سـطح توليـد       1925ايـران تـا     . داشتند و روستاها خالي از سـكنه گرديـد          نظامي وامي 
 شـديدي    بود كـه قحطـي     1918اوج مشكالت زمستان    ...كشاورزي ما قبل خود برنگشت      

بروز كرد و بنا بر برآوردها تلفات انساني ناشي از قحطي بين يك صدهزار تا دو ميليون نفر 
  2.»بود

م 1917/  ق 1296بارترين رويداد، قحطي بزرگ بـود كـه در            در اين ميان شايد فاجعه    
هـاي كـشاورزي      در آن ايام به دليل نـابودي زيرسـاخت        . اتفاق افتاد و دو سال طول كشيد      

گران و غارت محصوالت غذايي كشور، قحطـي بـزرگ در منـاطقي از                سط اشغال كشور تو 
محمدقلي مجد كه پژوهش وسيعي درباره اين رويداد كرده معتقـد           . غرب تا شرق پديد آمد    

تـري از    بارترين رويداد تاريخ ايران بوده و تـاثيرات مخـرب      است كه قحطي بزرگ، فاجعه    
. كـشور بـود    قحطي بزرگ، شيوع ناامني فراوان در      از تبعات مهم     3.است  حمله مغول داشته    

                                                 
هـاي    موسسه مطالعـات و پـژوهش     : ، ترجمه محمد كريمي، تهران    قحطي بزرگ ،  )1387(  محمدقلي مجد  .1

  .19سياسي، ص
موسـسه  : ، ترجمه احمد تدين، تهران    مقاومت شكننده؛ تاريخ تحوات اجتماعي ايران     ،  )1385( جان فوران  .2

  .296رسا، ص
  .32 صقحطي بزرگ، .3
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اي و مـذهبي      هاي فرقه   هايي از كشور حضور قواي خارجي به جنگ         عالوه بر آن در بخش    
دامن زد كه تلفات جاني و مالي فراواني را براي اين مناطق به ويژه غـرب كـشور بـه بـار                      

  1.آورد
 بـا   مندان و هنرمنـدان   يج از سـوي انديـش      جهاني اول، بـه تـدر      جنگگر    رويداد ويران 

بازتاب در خور توجهي در ادبيات ايران به         كه در اين ميان      هاي متفاوتي مواجه شد     واكنش
ويژه شعر پيدا كرد و شاعران ايراني از جمله اديـب پيـشاوري، عـارف قزوينـي، ميـرزاده                   

 فكري و فرهنگي جامعه، شـرايط  ي  به عنوان بخشي از بدنهو بهار دستگردي   وحيد،عشقي
براي نمونه ميـرزاده عـشقي در       .  ظهور گذاشتند   ي  هبه منص در ايام جنگ را     اجتماعي ايران   

توصيف جنگ جهاني اول تحليلي گويا از موقعيت تاسف بار دولت و جامعه ايرانـي در آن                 
  . دهد ايام ارائه مي

  جنگ است جنگ، خاك اروپا نهفته است             در زير يك صحيفه پوالد اخگري«
     اول به زورِ جنگ و دوم با مدبري      رفت و جلو آمد انگليس      ــــــاد را گبغد

  گ روس               ويران نمود سر به سر از فرط جابريـآمد شمال و مغرب ايران به چن
  ردون به ما نمود نهايت ستمگريــاجر و بدبخت و در به در             گــــگشتيم ما مه

  دست تا كرند                با آن رسوم وحشي و آيين بربريـس رسييك سوي فوج رو
  ه دارد،آهنش آب مزوريــ     تيغي ك    ن كشيدست انگليس       ـــيك سو به خانقي

  2»چيزي نماند كه اين دو بهم در رسند و ما            هريك نشان شويم به صد پاره پيكري
 در شعر ملك الشعرا بهار خطاب بـه آخـرين شـاه             نمونه ديگري از تحليل اوضاع آن عصر      

  .كند اي جز مقاومت را طرح نمي شود كه دربرابر  قواي بيگانه چاره قاجار مشاهده مي
 نيست فتن و انقالب جز كار               را اجنبيان تو كشور در«

 نيست زدن داد مجال           دم يك را كسي و كنند بيدادها

  3»نيست دمن و كوه و دشت به ايمن            عيتر و كشند سپه سو هر
                                                 

  . همان.1
  .355ص علمي،: كوشش اكبر سليمي، تهران ، بهديوان عشقي ،)1315(درضا ميرزاده عشقي محم.2
  .233آزاد مهر، ص: ، تهرانديوان اشعار، )1382( محمدتقي بهار.3
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 نوشته محمـود    دختر رعيت روزگار پرمحنت مردم در زمان جنگ جهاني اول در رمان           
. آشفتگي اوضاع ايـران بـسيار افـزود         بر ؛جنگ«: اعتمادزاده اين گونه بازنمايي شده است     

 ِخـاص شـرقي دسـت روي        طرفي كرد و با فاتاليسم      دولت ناتوان و درمانده ايران اعالم بي      
از جنـوب و شـمال و غـرب سـپاه بيگانـه در ايـران فـرو                  . مرزها باز بـود   . دست نشست 

اعتماد زاده كه خـود در آن        1.»فشرد  آشوب و گراني و وحشت مردم را سخت مي        ...ريخت
زيست، در توصيف وضعيت بحران ارزاق عمومي در جايي ديگـر از              ايام در شمال ايران مي    

هـا مـردم شـمع روشـن          شب. شد  برنج گران و كمياب بود، نفت پيدا نمي       « :نويسد  رمان مي 
هايي كه در آن به زحمت يك وعده  قحطي هنوز كامل نبود، ولي چه بسيار خانه ...كردند  مي

در بازار و مسجد و سـر  . پا، به خصوص، سخت در فشار بودند    مردم خُرده . خوردند  غذا مي 
آمدنـد و غـذا       ان گرسنه و بيني تير كشيده پيش مي       هاي زرد و الغر،  با چشم        رهگذر قيافه 

  2.»خواستند مي
پس از سقوط سلسله قاجار و ظهور رضاخان، به تدريج نوع بازنمايي از وقايع جنـگ                

هـايي نظيـر نهـضت        به قدرت رسيدن پهلوي اول با سركوب نهضت       . جهاني اول تغيير يافت   
واكنش به جنگ جهاني اول پديد      جنگل همراه بود كه خود توسط مبارزان ضد استعمار در           

از اين رو در عصر پهلوي اول همواره بازنمايي رويدادهاي مـرتبط بـا جنـگ                . آمده بودند 
شد و در اين ايام، تنها قالـب ادبـي رمـان              مي  جهاني اول به شكل محدود و گزينشي انجام         

  3.تاريخي به موضوعات اين دوره تاريخي توجه داشت
 اما عمال اين سـينما توليـد انبـوه          ؛گردد   باز مي  1309ران به   اگرچه پيدايش سينما در اي    

 تـا سـال     30بررسي دقيق سينماي قبل از انقالب از دهـه          . كند   آغاز مي  30خود را از دهه     
دهد كه در اين ايام حتي يك فيلم با موضوعيت وقايع جنـگ جهـاني اول                   نشان مي  1357

                                                 
  .72ـ73نيل، ص: ، تهراندختر رعيت، )1342(محمود اعتماد زاده .1
  .92، صمانه .2
ترين نويسندگان رمان تاريخي آن زمان، از موضوعات مربوط بـه جنـگ               زاده آدميت، از مهم      حسين ركن  .3

مقاومـت   پرمـاجرايي از  ، داسـتان )1310( دليـران تنگـستان  رمان تاريخيدر او . كند  جهاني اول استفاده مي   
  .كند گران روايت مي جنوب در برابر اشغال
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د و در مقايسه با سينماهاي ملي مـشابه  توجهيِ مطلق در نوع خو اين بي. است  ساخته نشده  
از سـويي   . سابقه است   اند كامال بي    گر داخلي را پشت سر گذارده       هاي ويران   كه تجربه جنگ  

شـدند كـه    هاي تـاريخي هـم سـاخته مـي      ديگر، در تمامي دوران سينماي قبل انقالب فيلم       
رون الرشيد را به    هاي مربوط به بغداد عصر ها       هاي شاهنامه و قصه     موضوعاتي نظير داستان  

  . كشيدند تصوير مي
در تمامي دوران پيش از انقالب،      . توجهي به جنگ جهاني اول داليل مختلفي داشت         بي

هـاي تـاريخي كـساني چـون          سينماي ايران توانايي توليد آثار پرهزينه را نداشـت و فـيلم           
 ايران به دليل    سينماي. گاه با اقبال زيادي مواجه نشدند        هيچ پارس فيلم اسماعيل كوشان در    

  ضعف فني و هنري در جايگاهي نبود كه مورد توجه حاكميت بـراي بازتوليـد ايـدئولوژي                
ي حكومت بـه بازنمـايي مـسائل و           توانيم عدم عالقه    با اين حال نمي   . گرايي قرار گيرد    ملي

حكومت پهلـوي بـه     . موضوعات مربوط به وقايع عصر جنگ جهاني اول را ناديده بگيريم          
. تور و سستي آخرين شاه قاجار در حل و فصل معضالت كشور تمايلي نداشـت              بازنمايي ف 

چرا كه اين تصور وجود داشت كه نمايش اين ناتواني، بيش از آن كه به فرد ارجاع داشـته                   
هـاي    عـالوه بـر آن نمـايش جنـبش        . كنـد   باشد به ضعف ذاتيِ نظام پادشـاهي اشـاره مـي          

كردنـد    ل كه از دولـت مركـزي تبعيـت نمـي          ي محلي دوران جنگ جهاني او       خواهانه  آزادي
 هـر گونـه     عبدالحميدرو پس از توقيف فيلم تاريخي        از اين . توانست مشكل آفرين باشد     مي

 از سـويي ديگـر، بـه نظـر          1.نمايش شورش عليه دولت مركزي با ممانعت مواجـه گرديـد          
بـه  . اشـت اي به عبور از خطوط قرمز سانسور د         رسد كه سينماي نوپاي آن زمان عالقه        نمي

از اين . ويژه آن كه ساخت فيلم تاريخي به لحاظ اقتصادي با احتمال خطر زيادي همراه بود
توان اذعان كرد كه موضوعات مربوط به جنگ جهاني اول كه مورد توجـه فـراوان                  رو، مي 

  . 2ها فراهم شود روشنفكران و انديشمندان بودند در انتظار شرايطي بودند كه امكان طرح آن
                                                 

هـاي   سـال  (1327 تـا    1316 هـاي  سينما و افكار عمـومي سـازي در سـال         «،  )1379(نژاد   محمد تهامي  .1
  .119، ص 39، فصل نامه فارابي، ش»)ي سينما در ايران فراموش شده

هـاي آن،      براي تشخيص ميزان اقبال عموم به موضوعات مربوط به عصر جنگ جهـاني اول و شخـصيت                 .2
بـا   ده بـار     1361 تـا    1344هاي    اين كتاب در عرض سال    .  اشاره كرد  سردار جنگل توان به توفيق كتاب       مي

  .تيراژ باال چاپ شد



 26مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره    122

 

گيـر    ر انقالب اسالمي نوع توجه به موضوعات تاريخي در سينما تحـولي چـشم             با ظهو 
يافت و بسياري از موضوعات كه قابل طرح در سينماي عصر پهلوي نبودند امكـان ظهـور                 

در تفكر انقالبيون، توجه به مسائل و موضوعات مربوط به جنگ جهـاني اول قابـل                . يافتند
وجواني شاهد فجـايع ايـن دوران بـود در سـخنان            كه خود در ن   ) ره(امام خميني . توجه بود 

او در  . مختلفي به ابعاد ماجرا و به ويژه توطئه سقوط دولت عثماني در ايـن ايـام پرداخـت                 
المللي را يادم هست و گمان نـدارم هـيچ كـدام از              من هر دو جنگ بين    «: جايي عنوان كرد  

كرديم مـن    ي هم مشاهده مي   الملل ما در جنگ بين   . المللي اول را يادش باشد     شما جنگ بين  
رفتم و سربازهاي شوروي را در همان مركزي كه مـا داشـتيم              كوچك بودم لكن مدرسه مي    

المللي  ت و تاز ما واقع شديم در جنگ بينديدم و مورد تاخ    ها را مي   جا آن  در خمين من آن   
  1.»اول

ان ضـد  شـان بـه مبـارز    عالوه بر آن ساير رهبران فكري انقالب اسالمي نيـز بـه تعلـق      
اي معتقد    اهللا خامنه   براي نمونه آيت  . ها بر روند مبارزاتشان تاكيد دارند       استعماري و تاثير آن   

آورديـم و     ما در دوران مبارزه خودمان، هر وقت نام ميرزاكوچك خان را به ياد مي             «: است
گرفتيم، او از همت و اراده و شخصيت و هويت خـود              خوانديم، نيرو مي    شرح حال او را مي    

ايـن بـسيار   . خرج كرد، براي اين كه به يك نسل هويت و شخصيت و نيرو و اراده ببخـشد               
امثال او تعدادي بودند كه در غربت مبارزه كردند، در غربـت هـم مردنـد؛ امـا                  . ارزش دارد 

جريان تاريخ، جريان عجيبي اسـت، نگذاشـت و نخواهـد           . بينيد كه امروز غريب نيستند      مي
هـا، همچنـان كـه        ها و امثـال ايـن       ها وخياباني   خان  ها و ميرزاكوچك     اللَّه  گذاشت شيخ فضل  

خواهنـد ايـن مفـاخر را از دسـت جـوان ايرانـي                دشمنان مـي  . غريب مردند، غريب بمانند   
  2.»بگيرند

هـاي هنرهـاي      توانـست از اولويـت      رو، طرح رويدادهاي جنگ جهاني اول مـي        از اين 
ي زيـاد مخـاطبين بـه طـرح      همـراه عالقـه  اين عامـل بـه     .  از انقالب باشد   پسدراماتيك  

                                                 
  .136، ص وزارت ارشاد اسالمي:، تهران12، جصحيفه نور، )1364( امام خميني.1
. 8/1/94، تـاريخ دسترسـي      خـواه   خـان سـرداري آزادي        ميـرزا كوچـك   ،  )1393(رسـاني  گروه اطـالع   .2

http://www.irna.ir/fa/News/81409776   
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موضوعات تـاريخي ممنوعـه در حكومـت پيـشين، موجـب تغييـرات مهمـي در انتخـاب                 
مخاطبين سينما و شركت كننده در انقالب مايـل بـه       . موضوعات فيلمِ تاريخي ايراني گرديد    

شناخت رويدادها و افرادي بود كه به باور رهبـران فكـري نهـضت اسـالمي از پيـشگامان                   
آمدند و بديهي بود كه در سانسور عـصر پهلـوي امكـان طـرح                 نقالب اسالمي به شمار مي    ا

رو تنها چند سال پس از پيروزي انقالب،         از اين . ها به ويژه در ساحت انقالبي ميسر نبود         آن
  .شوند هاي تاريخي جنگ جهاني اول بر پرده سينماهاي كشور پديدار مي به تدريج فيلم
 نزديك به بيست فيلم سينمايي 1393 تا 1357هاي  هد كه بين سالد ها نشان مي بررسي

رو بـا توجـه بـه فقـدان        از ايـن  . انـد   جهاني اول ساخته شده   با موضوعات مربوط به جنگ      
توان از تولّد نـوعي       هرگونه فيلم تاريخي مربوط به جنگ اول در دوران قبل از انقالب، مي            

هـا در دهـه شـصت         ش مهمي از ايـن فـيلم      بخ.  در سينماي ايران سخن گفت      تاريخي  فيلم
ي جنگ جهاني اول بـا رشـد    اند و پس از آن روند ساخت آثار تاريخي درباره         ساخته شده 

. هاي مختلف سينمايي و باال رفتن هزينه ساخت فيلم تاريخي تا حدودي كاهش يافت               گونه
وضوعيت جنگ عالوه بر آن، ظهور گونه فيلم دفاع مقدس نيز در افول سينماي تاريخي با م

تري بـراي تبيـين       جهاني اول بي تاثير نبود چرا كه گونه دفاع مقدس توانست به ابزار جامع             
گاه سينماي ايران از توجـه بـه ايـن حـوزه              با اين حال هيچ   . ايدئولوژي انقالب تبديل شود   

اي از اين آثار سينمايي متنوع اين پرسـش           رو وجود مجموعه    از اين  1.است  مطلقا بازنمانده   
ها، چگونه موضوعات سياسي و اجتماعي مربوط به جنـگ         كند كه در اين فيلم      را مطرح مي  

هـاي نظـري تفـسير        اند و وقايع آن دوران از مدخل چه رويكـرد           جهاني اول مطرح گرديده   
  .اند شده

                                                 
هاي تلويزيـوني     مند براي طرح اين موضوعات اتخاذ كردند ساخت مجموعه          سازان عالقه   ترفندي كه فيلم   .1

هاي تلويزيوني با موضوعات مربوط به جنگ جهاني اول،           ترين مجموعه    از مهم  .است  با فرمت سينمايي بوده     
ـ (هزاردسـتان   ،  )1366بهـروز افخمـي،   (كوچك جنگلـي    توان به     مي فرامـوش خانـه    ،  )1366ي حـاتمي،  عل

تفنـگ سـرپر   ، )1372پـور،   جمـشيد ملـك  (تاريخ روابط ايران و انگليس      ،  )1370عبدالرضا نواب صفوي،  (
مــسعود (و در چــشم بــاد  ) 1386كيــانوش عيــاري، (روزگــار قريــب  ، )1381امــراهللا احمــدجو، (

  .اشاره كرد) 1391جوزاني جعفري
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شويم كه بر اسـاس ديـدگاه روزنـستون فـيلم      به بررسي آثار، يادآور مي پيش از ورود
نده نوعي طرز تلقي به تاريخ محسوب شود و بخشي از معرفت ما بـه               تواند نماي   تاريخي مي 
توانـد بخـشي از       هاي مربوط به جنگ جهاني اول مـي         از اين رو رويكرد فيلم    . تاريخ باشد 

عـالوه بـر آن بـا       . رويكرد تاريخي باشد كه مورد توجه نسلي از انديـشمندان بـوده اسـت             
 مدنظر را از نوع فيلم تاريخي نمايشي دانست         توان آثار   بندي روزنستون مي      استفاده از طبقه  

اند كه     در طراحي جهان خود بهره گرفته      شخصيت محور  و   رويداد محور كه از هر دو روش      
  گيرند موضوعات مختلفي را در برمي

  

  هاي مقاومت ملي با زير ساخت هايي ايراني ـ اسالمي  نهضت
 بازنمـايي مقاومـت ملـي از        ي جنـگ جهـاني اول،       هاي ساخته شـده دربـاره       در ميان فيلم  

 نهـضت جنگـل   هاي ايـن عـصر،        در ميان نهضت  . است  موضوعات شاخص اين سينما بوده      
ميـرزا كوچـك    دو فـيلم    . اسـت   بيشترين توجه را براي سينماي پس از انقالب برانگيختـه           

به طور مشخص و مستندگونه     ) 1364امير قويدل، ( و سردار جنگل  ) 1363امير قويدل، (خان
 نوشته ابراهيم فخرايي مبارزات نهضت جنگل و زندگي ميرزا          سردار جنگل تاب  بر اساس ك  

ميـرزا  . كـشند  كوچك خان را از آغاز جنگ جهاني اول تا زمان شهادتش بـه تـصوير مـي                
هاي پيدايش نهضت اتحاد اسالم را با رويدادهاي جنگ جهاني اول گره               زمينه كوچك خان 

در هـر   . پردازد  نهضت جنگل و شهادت ميرزا مي     هاي پاياني      به سال  سردار جنگل زند و     مي
در . هاي ضد استعماري و استبدادي نهـضت جنگـل تاكيـد دارد             دو فيلم كارگردان بر ريشه    

 ضد قهرمانان فيلم را قواي روسيه تزاري و حكام فاسد و خود فروخته              ميرزا كوچك خان،  
هـا تاكيـد    و كمونيست بر تقابل ميرزا با رضاخان سردار جنگلدهند و در    محلي تشكيل مي  

بهـروز  (هـاي سـحرگاه       تفنـگ ميـرزا كوچـك خـان شخـصيت محـوري فـيلم             . شـود   مي
هم هست با اين تفاوت كه فيلم در مقطع سـركوب جنگـل توسـط روسـيه                 ) 1367افخمي،

 ايـن  سـردار جنگـل  كـه در     در حـالي  . گيرد  تزاري و فرار كوچك خان به ماسوله پايان مي        
سـاز    فيلمهاي سحرگاه تفنگدر . يابد الن وجه ديگري مي رويداد با ظهور ارتش سرخ درگي     

هاي داستاني موضوع نهضت جنگل را به تـصوير كـشد و              گيري از ويژگي    كوشيده تا با بهره   
علت اين امـر شـايد بـه        . كمتر به مسائل ايدئولوژيك مورد توجه مخاطب آن عصر بپردازد         
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. گـردد   حمد احـرار بـود بـاز مـي         نوشته ا  مردي از جنگل  منبع اصلي اقتباس فيلم كه كتاب       
 اما  ، ابراهيم فخرايي بازنويسي شد    سردارجنگلنامه مجددا بر اساس كتاب معتبر         اگرچه فيلم 

توجه به موضوع نهضت جنگل در چنـد فـيلم          . چنان عناصر تخيلي بر كار چيرگي دارد        هم
) 1361حسن هدايت، (پيك جنگل   در  . شود  ديگر هر چند به صورت نيمه مستند مطرح مي        

حكومـت  در ايـن فـيلم      .  اسـت   از رويداد جنگل براي پيشبرد داستاني مهيج استفاده شـده         
سه تن . كند اعزام ميهاي گيالن  اق را به جنگلمركزي براي سركوب نهضت جنگل قواي قزّ

در نهايـت    كـه آورنـد     سرّي قواي قزاق را به دست مي       ي  از ياران ميرزا كوچك خان نقشه     
ها را در جنـگ بـا قـواي قـزاق            پيروزي آن  كه   رساند به جنگليان مي    را  مبارز آن  ينوجوان

به زندگي يكـي از بازمانـدگان   ) 1364حسن هدايت،(فيلم آتش در زمستان  . كند تضمين مي 
يكي از ياران ميـرزا كوچـك       شوكا،    پس از سركوب جمهوري گيالن،    . پردازد  ها مي   جنگلي

ها  ها به دست قزاق    جنگلي كه انبار مهمات  شود و قصد دارد براي آن        خان موفق به فرار مي    
در نهايـت   شـوكا    .كننـد  ها براي دستگيري او جايزه تعيين مـي        قزاق. نيفتد آن را منهدم كند    

هـا كنـد تـا     گيرد خود را تسليم قزاق تصميم ميو  كردهانبار مهمات را منهدم شود   موفق مي 
هـا از دادن      قـزاق   فرمانـده . سد بر يي روستا  فقير  خانوادهيك  اش به    دستگيريي    پول جايزه 

 آتـش در زمـستان     در   .آيـد   مـي   اي نابرابر از پاي در      در مبارزه شوكا  و  زند    مي سربازجايزه  
موضوع نهضت جنگل در حاشيه قرار گرفته و بيشتر شرايط غير انساني جامعه روستايي و                

  . شود ظلم حكومت مطرح مي
نار بازنمايي مقاومت ملي در شمال      در سينماي تاريخي مرتبط با جنگ جهاني اول، درك        

هـاي مربـوط بـه مبـارزان تنگـستان و             كشور با بازنمايي اين مقاومت در جنوب و داستان        
پرويـز  (هـا     حملـه خرچنـگ    فـيلم    1.دشتستان، هرچند با كميـت كمتـري مواجـه هـستيم          

در ايـن   . پردازد  گران بريتانيايي مي    به مقاومت فراگير مردمي در برابر اشغال      ) 1371تاييدي،
 يكـي از مبـارزان پرسـابقه و از دوسـتان رئيـسعلي دلـواري در شـب             ،مهـدي  دسـي فيلم،  

لواري بـه   جوانان د . شود گيرد و دستگير مي    مورد تهاجم قواي انگليس قرار مي     اش    عروسي
                                                 

توجه كمتر به مقاومت ملي جنوب، تـاثير فراگيـر سـريال دليـران            رسد كه شايد يكي از داليل          به نظر مي   .1
  .تنگستان و مصرف بسياري از رويدادها در بستر آن مجموعه تلويزيوني بوده باشد
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اردوگـاه   بـا هجـوم بـه        مهـدي،  سـيد  اعـدام     يكي از مردان بانفوذ مـذهبي در روز        تشويق
پرست جنگ جهاني اول      هاي وطن    يكي ديگر از چهره    .شوند  او مي  باعث رهايي ها    انگليسي

نورالـدين  (كلنـل   خان پسيان است كه فـيلم         كه با قواي بيگانه در ستيز بود كلنل محمد تقي         
فيلم، زندگي كلنل پـسيان     . پردازد  به زندگي اين سردار مبارز مي     ) 1369،  روش  يادآور نيك 

  .كند ن آن را بررسي ميهاي جنگ جهاني اول و دوران پايا در سال
  

  گران قواي بيگانه و نمايش ظلم و جنايت اشغال
گـر     جنگ جهاني اول، نيروهـاي خـارجي اشـغال          تقريبا در تمامي آثار ساخته شده درباره      

اگرچـه در   . ها و تهديدات همراه هـست       حضوري اهريمني كه با انواع بحران     . حضور دارند 
هاي ايرانـي بـر     اما فيلم،آيد مي ه كشور متخاصم درواقعيت، ايران در جنگ اول به اشغال س    

روي حضور قواي دوكشور روس و انگليس متمركز هستند و از دولـت عثمـاني تـصويري                 
رو شايد بتوان دليل عدم توجه به قواي عثمـاني و بـالتّبع نمـايشِ                از اين . شود  مشاهده نمي 

عصر انقالب و رويكرد غـرب و       موكّد شرِّ ذاتي روس و انگليس را به خوانشِ ايدئولوژيك           
نوع بازنمايي هر يك از اين دو قواي بيگانه تا حدودي بـا         . شرق ستيزي آن مربوط دانست    

ها، عناصر محتوايي و بـصري از خـشونتي           در بازنمايي قواي روس   . ديگري متفاوت هست  
ردپـايي بـر شـن      در آثـاري نظيـر      . دهند حكايت دارد    ها از خود بروز مي      عريان كه روس  

ميـرزا كوچـك     و   سردار جنگـل  ،  )1381مجتبي راعي، (صنوبر  ،  )1366حمدرضا هنرمند، م(
فكر و غيرقابل اعتماد هستند كـه راه   قواي روسيه تزاري افرادي به غايت خشن، كوته   خان،  

ايـن خـشونت در قالـب       . بينند  هاي مقاومت را تنها در سركوب فيزيكي مي         مقابله با نهضت  
انه زنان و كودكان و ويران كردن محل زيست مردم بازنمـايي            رحم  اعدام مبارزان، كشتار بي   

  .شود مي
ها متفاوت بوده و تـصويرشان بيـشتر در           نوع بازنمايي قواي انگليس با بازنمايي روس      

شـاه خـاموش    در اين نوع بازنمايي، نظيـر فـيلم         . قالب عناصري مكّار و مزّور مطرح است      
كوشند با مـديريت عّمـال حكـومتي،          يسي مي گر انگل   ، قواي اشغال  )1382همايون شهنواز، (

با اين حال خشونت بريتانيايي همـواره وجهـي         . سلطه خود را بدون خشونت مديريت كنند      
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با خشونت عريان و ) 1367نيا، محمد بزرگ(كشتي آنجليكا نمادين نداشته و در آثاري نظير 
  . رحمانه قواي بريتانيايي مواجه هستيم بي
  

   مركزي بحران در حاكميت دولت
از موضوعات به كار رفته در اين آثار، بازنمايي بحـران در حاكميـت مركـزي  و مـصائبِ                    

سينماي تاريخي ايران كوشيده تا ناتواني حاكميت سياسي را بـه          . حاكمان فاسد محلي است   
در . هاي مهم پديد آمدن فاجعه جنگ جهاني اول در كشور مطرح كنـد              عنوان يكي از ريشه   

ها دو تيپ شخصيتي مهم در كنار قواي بيگانه هستند كه نقش              جري و قزّاق  اين آثار رجال ق   
هـا    بازنمايي رجال قاجاري با فساد و سرسپردگي آن       . كنند  كليدي در نابودي كشور ايفا مي     

نقش مخرب اين عمال را به تـصوير        ) 1377علي حاتمي، ( كميته مجازات فيلم  . همراه است 
 واكنشي به فساد قواي حاكمه در احتكار و قحطي نـان  كشد و پيدايش كميته مجازات را    مي

اي    وقتي حاكم شيراز در دستيابي به ثروت بـادآورده          آنجليكا كشتيدر  . داند  در پايتخت مي  
ماند بالفاصله قـواي بيگانـه        گيرد ناكام مي    كه به حق در دست بوميان خليج فارس قرار مي         
 شاه خاموشدر . كند تار مردم را صادر ميانگليسي را از ماجرا باخبركرده و عمال مجوز كش 

اي با آخرين شاه قاجـار داشـته باشـد امـا در      دالنه كوشد لحن نسبتا هم     ساز مي   اگرچه فيلم 
دهد كه روي ديگر موفقيت بيگانگان در سلطه بر كشور حضور عمال فاسد               نهايت نشان مي  

  .داخلي است
ها هستند كـه       فيلم تاريخي قزاق   در وجه ديگر، نماد ثانويه حاكميت مركزي در اين نوع         

رحمانه و    گريِ بي   هايي با منش نظامي     شخصيت. در كل شباهت زيادي با قواي روس دارند       
گاه نقش يك ارتش ملي را برعهده ندارند و در بيشتر ايـن آثـار بـه       گر كه عمال هيچ     غارت

بازنمـايي  . آيند رسد ـ به شمار مي  نوعي بازتوليد نمادينِ رضاخان ـ قزاقي كه به شاهي مي 
و ) 1366جمشيد حيـدري،   (وكيل اول سرسپردگي و فساد حاكميت مركزي در آثاري نظير         

 از آن جا آغـاز      وكيل اول داستان فيلم   . يابد  وجه طنز مي  ) 1366زاده،  ابراهيم وحيد (ها    تحفه
 كوشـند  دو برادر از بزرگان ايل قاجار ميدر هنگام سفر سوم احمدشاه به اروپا،       شود كه     مي
به برادر براي رسيدن به اين هدف        يكي از دو  . به مجلس راه يابند   كسب آرا در انتخابات     با  
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 دراز  روسيه دست ياري به سوي سفارت       ديگريدهد و    همكاري با سفارت انگليس تن مي     
ـ ياب خورند و درمـي     شكست مي   فرمايشي دو برادر در انتخابات   هر    در پايان  .كند مي د كـه   ن

 هـستند و در     گرتر گذاران قبلي به مراتب حيله     قدرت رسيده از سياست   هاي تازه به     نوكيسه
تـوان    بنـدي روزنـستون مـي       با استفاده از طبقه   . اند  دستي كرده   جلب حمايت از اجانب پيش    

اذعان كرد كه آثار با محوريت بحران در حكومت مركزي بيشتر شخصيت محور هستند تـا                
  .دولت مركزي در آن ايام مرتبط باشدرويداد محور و اين شايد به انفعال تاريخي 

  
  شناسي سينماي تاريخي با موضوعات جنگ جهاني اول  آسيب

دهد اين آثار كه بيـشتر بـا          هاي مربوط به جنگ جهاني اول در ايران نشان مي           ارزيابي فيلم 
پـردازي   هاي حماسي و قهرمان  اند، با تمركز بر درام پردازي       اهداف ايدئولوژيك ساخته شده   

 تهييج مخاطب، تصويري گويا و تاثيرگذار از مصائب زندگي انـسان ايرانـي در آن                با هدف 
هـايي از اوضـاع       توان نـشانه    ميبا آن كه در تمامي آثار ساخته شده         . دارند  ايام عرضه نمي  

د؛ اما در مجموع بازنمايي فجـايع       كرسامان اجتماعي، ظهور فزاينده فقر و ناامني مشاهده         ناب
از منظـر بـسياري از      . اسـت   سـازان ايرانـي نبـوده         دان دغدغـه فـيلم    انساني آن دوران چن   

 قحطي، بيماري و ناامني بخش مهمي از تحـوالت ايـام جنـگ جهـاني اول در       ؛پژوهندگان
 با اين حـال تنهـا در        1.پذير ايراني را با بحران عظيمي مواجه كرد         ايران بود كه اقشار آسيب    

ها در فضاي فرعي داستان حضور دارنـد و در           جامعه محروم تن   كميته مجازات، آثاري نظير   
در مـوارد   . حاشيه داستان ناامني اجتماعي بر فضاي عمومي جامعـه سـايه انداختـه اسـت              

 ورود قواي روس بـه منـاطق كـويري بـا غـارت محـصوالت                صنوبر،محدودي نظير فيلم    
اهده  هم مـش فيلم رد پايي بر شنچنين وضعيت بحراني در  . كشاورزي و ناامني همراه است    

پـردازد، امـا داسـتان         مستقيما به شرايط بحراني اقتصادي نمي      ها  تحفهاگرچه فيلم   . شود  مي
كشد كه با احتكار مواد غذايي در فارس در دوران جنگ اول ثروت               مردي را به تصوير مي    

                                                 
اسـناد ملـي، ص   : ، تهرانايران و جنگ جهاني اول؛ اسناد وزارت خارجه    ) 1369)(به كوشش ( كاوه بيات   .1

، )1350(؛ محمد تمدن  125شيرازه، ص : ، تهران ي در جنگ اول   ايل قشقاي ) 1380(؛  ناصر ايرجي   164ـ167
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آورد كـه در نهايـت بـه     زند و جمعي از تازه به دوران رسيدگان را پديد مي  هم مي   زيادي به 
توان داليـل زيـر را بـراي كـم            مي. يابند  هاي او به قدرت سياسي هم دست مي        كمك رانت 

  :طرح كردداليل ذيل را توجهي به مضامين مربوط با بحران انساني را در اين آثار 
 جنگ جهـاني اول، اسـتعمار سـتيزي و          ي  در باره در نگاه ايدئولوژيك به موضوعات      : الف

علـت ايـن امـر بـه توجـه          . دهنـد    تشكيل مي  استبداد ستيزي محور اصلي مضامين آثار را      
هاي مقاومت ملي و شرايط تاريخي ساخت         ايدئولوژي انقالبي به چگونگي و چرايي نهضت      

در اكثر اين آثار، تـاريخ سياسـي جـايگزين رويكـرد اجتمـاعي بـه       . گردد  مي  اين آثار باز  
رجـسته  موضوعات شده و كانون تمركز به جاي مردم عادي بـر اشـخاص و رويـدادهاي ب                

  .است
هـا بـه لحـاظ تـاريخي و           هاي فـيلم    توان به اين ايده هم انديشيد مناطقي كه داستان          مي: ب

زده كـشور همپوشـاني زيـادي     افتد با مناطق قحطي و محنـت  ها اتفاق مي    جغرافيايي در آن  
افتند قحطـي و   به عبارتي ديگر، در آثاري كه در دو منطقه جنوب و شمال اتفاق مي            . ندارند
هاي محمدقلي مجد اشـاره       توان به بررسي    در اين رابطه مي   . ي مساله اصلي درام نيست    ناامن

رو تنهـا    از ايـن 1.برد زدگان نام مي  مركزي و شرقي به عنوان قحطي كرد كه از مناطق غربي،    
افتد با موضوعاتي نظير فقر   كه داستانش در پايتخت اتفاق مي      كميته مجازات در آثاري نظير    

  .ل آشكارتري مواجه هستيمو گرسنگي به شك
علـي  (شـدگان     دلاز سويي ديگر، در يك نمونه خـاص و منحـصر بـه فـرد در فـيلم                   

رسانِ فاجعه ويرانگرِ جنـگ       ساز در وجهي نمادين كوشيده وجه آسيب        ، فيلم )1370حاتمي،
در زمان احمدشـاه، جمعـي از       در داستان اين فيلم و       .اول را از منظري فرهنگي مطرح كند      

هـاي موسـيقي    گيرند براي حفظ و ضبط رديـف  موسيقي سنتي تصميم مي   وازندگان  بهترين ن 
 آغـاز جنـگ اول      بـا ،  بار ِگروه بـه وطـن           مشقّت  بازگشت .اصيل ايراني به اروپا سفر كنند     

قـواي  هاي تـوپ     ابت گلوله صها مورد ا    كشتي مسافربري حامل آن    شود و    همراه مي  جهاني
قعر دريا فرو    هبموسيقي   ي  پرشدهبه زحمت    حاتصندوق صف و  گيرد   قرار مي درگير جنگ   

هـاي    ساز كوشيده ويرانـي     اگرچه اين رويداد به لحاظ تاريخي اثبات نشده اما فيلم         . رود  مي
                                                 

  33ـ80 محمدقلي مجد، ص.1
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ناشي از جنگ جهاني اول را در شكلي نمـادين طـرح و ابعـاد ايـن ضـايعه را در وجهـي                       
 و  )1363 حـاتمي،  علـي (كمـال الملـك     نظير چنين رويكردي در     . فرهنگي به تصوير كشد   

  .هم تا حدودي قابل مشاهده هست) 1367حسن هدايت،(گراند سينما
  

  نتيجه
گـران ايرانـي      ترديدي نيست كه موضوعات مربوط به جنگ جهاني اول مورد توجه سـينما            

بوده و هست؛ استقبال هميشگي مخاطبان را به آشنايي بيشتر با رويدادهاي آن عـصر نيـز                  
د كه چگونه اين زير گونه از فيلم تاريخي ايراني با ظهور تفكـر              مالحظه ش . بايد بدان افزود  

رنگ آن پس از سـه دهـه نـشان از             انقالبي پديد آمد و گسترش يافت و تداوم هرچند كم           
  .توجه سازندگان و مخاطبان به اين سينما دارد

دهد بيشتر اين آثار حول محور مضامين خـاص بـا اهـداف                كوشيد تا نشان      اين تحقيق 
 بوده و در مجموع سازندگان، كمتر به موضوعات جديـدي دربـاره ايـن دوره مهـم                  خاصي

ثر از شرايط ظهور ايـدئولوژي انقالبـي        أتماين كه رويكرد به مضامين،      . اند  تاريخي پرداخته 
با اين حال . است اين دوره تاريخي، مانع از توجه به برخي ديگر از موضوعات مهم گرديده 

ژوهشي درباره جنگ جهاني اول بسيار محدود و منحصر به چنـد            اگرچه در گذشته تنوع پ    
هـاي زيـادي توسـط مورخـان و دانـش             كتاب شناخته شده بود، در ساليان اخير پـژوهش        

هاي تخصصي تـاريخ در داخـل و       آموختگان تاريخ ايران در مراكز دانشگاهي و پژوهشگاه       
اين دوره مهـم تـاريخي      كشور انجام شده كه اميد است موضوعات جديدي را از            خارج از 

  . كند هاي هنري و به طور مشخص سينما فراهم  براي طرح در قالب
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