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تاریخ در یافت9۸/۶/۱۳ :
تاریخ پذیرش۹۸/۷/۲۰ :
چکیده:
امررروزه در کنررار نهادهررای مهمر ی چررون آمرروزش و پرررورش و خررانواده کرره نقشر ی اساسر ی در ش ر لدادن برره
هو یت نسل نوجوان و جوان ایفرا میکننرد ،بایر د از عنصرر دیگرری بره نرام رسرانههای دیر داری نری ز نرام بررد کره
تروان بسر یار شررگفتی در شر ل دهر ی برره نگرراه ماا بران دارنررد .از مری ان رسررانههای دیر داری ،سر ینما برره د ری ل
جاذبررههای بصررری و راز آمیر زی آن ،اهمیرت ی صررد چنرردان پری دا میکنررد .ژانررر ترراریای ی ر ی از دسررتهبندیهای
انواع ژانر در سینما بهشمار مر یرود کره عرالوه برر بره تصرو یر کشر یدن وقرایع تراریای ،میتوانرد کرارکرد هرو یتی
نیر ز داشررته باشررد .در کنررار ژانررر ترراریای ،ژانررر زندگینامرره ای نیر ز بررا ا هررام از ترراریخ زنرردگی بزرگرران سیاسر ی،
علمی ،ادبی و فرهنگی یک کشور سعی در به وجود آوردن الیههای شناختی و هو یتی دارد.
ایر ران بررا دارا بررودن پیشر ی ٔنه فرهنگر ی و تمرردنی دامنررهدار و نیر ز شاصر یتهای نابغرره در ابعرراد ماتلررف ،جررز
معرردود کشررورهایی اسررت کرره میتوانررد عررالوه بررر تو یر د دیگررر ژانرهررای سر ینمایی ،در بحررژ ژانررر ترراریای و
زندگینامرره ای و بازترراب شاصر یتهای فرررا مرررزی ترراریای خررود بررر پر ٔ
ررده سر ینما سرررآمد باشررد .از ایر ن رو،
سینما گرران نقرش فرهنگر ی و آموزشر ی در ا گرو سرازی بررای نسرل نوجروان و جروان امرروز دررس در سر ینمای
ها یوود ،دارند و باید از آن به خوبی آ گاه باشند.
هر چند فیلمهرای شاخصر ی از ایر ن دسرت در سر ینمای ایر ران تو ری د شدهاسرت ،امرا وقرایع تراریای وافرر و نری ز
شاصیتهای اثر گذار ز یادی وجود دارنرد کره بره آنهرا تروجهی نشدهاسرت .در ایر ن مقا ره عرالوه برر پررداختن
برره نقررش سر ینمای ژانررر ترراریای در هو یر ت سررازی نسررل جرروان برره معرفر ی ایر دههای فیلمسررازی در ایر ن ژانررر
پرداخته میشود.
واژگان کلیدی :سینما ،ایران ،ژانر تاریای ،هو یت ،تاریخ ،شاصیتهای باستانی.

 .1دانشجوی دکتری ایرانشناسی بنیاد ایران شناسی دانشگاه شهید بهشتی Alizareparslion@yahoo.com
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-1دیباچه:
آن شررس سررردی کرره برررادران ررومیر اهررل یر ون در ترراریخ  ۲۸دسررامبر  ۱۸۹۵برررای اور ین بررار سر ینما
ترروگراخ خررود را در بلرروار کاپوسررنهای پرراریس و در مقابررل عرردهای از عالقهمنرردان برره نمررایش
ٔ
عرصره ارتبا رات بره
گذاردند ،1شراید بره خیا شران هرم خورور نمیکررد کره چره انقرالب سرترگی را در
وجررود آوردهانررد .چهررار سررال از زمرران شررروع سر ینما و نمررایش  ۲۰دقیقرره ای ناسررتین فر یلم ترراریخ
سینما در گراند هتل ،نگذشرته برود کره ایرانیر ان در زمران سرلونت مرفرر ا ردین شراه قاجرار ،برا سر ینما
آشررنا میشرروند .شرراه قاجررار در سررفری برره فرانسرره ،هنگررام اسررترا ت برررای معا جرره در چشررمههای
آب معرردنی ،بررا سر ینما آشررنا میگررردد و در سررفرنامه اش آن را برره ثبررت میرسرراند و اور ین فیلمر ی کرره
توسط یر ک ایرانر ی گرفتره شرد ،در ر ی همران سرفر و برا همران دسرتگاه خریر داری شرده و بره دسرتور
مرفر ا دین شراه برود کره در کنرار دریر ای بلژیر ک و در ر ی مراسرمی موسروم بره جشرن گلهرا ،میر رزا
ابرراهیم خرران ع راش باشر ی بررا همرران دسررتگاه از ایر ن صررحنهها فر یلم میگیر رد 2.امررا ناسررتین فرریلم
نررا ا ایرانرری ،دختررلر ررل نررام داشررت کرره در سررال  ۱۳۱۲شمسرری ،برره کررارگردانی اردشرریر ایرانرری و
نو یسررندگی عبدا حسررین سرررنتا در دو سررینمای مایرراک و سررره ،برره روی پرررده رفر ت و ناسررتین فرریلم
ترراریای ایررران ،فردوسرری ،سرراخت ٔه عبدا حسررین سرررنتا نیررز در سررال  ۱۳۱۳شمسرری و در هررزار ٔه ایررن
شاعر نامدار به نمایش در آمد.
امررروزه و در عصررر تسررلط رسررانه ها،سررینما کررارکرد هررای گونرراگون سیاسرری ،اجتمرراعی و برره ویررژه
فرهنگی پیردا کررده اسرت و برارز ترر ین گونر ٔه سرینمایی کره مری توانرد ز بران عیران هرو یتی یرک کشرور
باشررد ،ژانررر ترراریای اسررت .سررینمای ترراریای ،انع رراش دو ن تر ٔه میررل برره دانسررتن رخررداد هررای
گذشرته و ترالش بررای کشرف و براز سرازی واقعیرت ،ترا رد ام ران اسرت .در ایرن سرینما ،تراریخ و
توان مندی های فنی و ت نی ی سرینما بررای براز سرازی گذشرته برا ی ردیگر ترکیرس مری شروند و بعر ا
مشارکت مورخران در کرار فریلم سرازان ترا ردی وزن تراریای و واقعری برودن تو یرد هرای ایرن سرینما
را سررنگین تررر مرری کنررد 3.سررینما صرررفا یررک وسرریل ٔه ارتبررا ی نیسررت ،بل رره دامنر ٔه آن وسرریع برروده و
برای ملرت هرایی کره باواهنرد سرمبل هرای فرهنگری ،سیاسری و هرو یتی خر ود را ارایره دهنرد ،بسریار

 .1رابینسون ،تاریخ سینمای جهان ،ص.۹
 .۲همان ،ص.۴۹۶
 .۳کاش ،دراماتیزهرکلدنرتاریخردررسینما،رتحل یفرواقعیتریارضلورترهنلی،رص.۲۳

ٔ
گستره سینما
جایگاه تاریخ در هو یتسازی نسل جوان در

3

واجد اهمیت اسرت 1.در واقرع ،هردخ ررت تراریخ در سرینما و تلو یزیرون ایرن اسرت کره نسرل جدیرد
را بررا نسررل هررای قرردیمی و رررز اندیشر ٔه آنرران و بررا هویررت ترراریای و اسررا یری و ز یبررایی شناسرری
قومی خود پیونرد دهرد و نروعی اسرتمرار فرهنگری را باعرژ شرود .نقرش تراریخ بره م ابر ٔه قروام دهنرد ٔه
هویررت و سرریر اندیشرره برره قرردری اساسرری اسررت کرره کشررور هررای فاقررد ترراریخ رروالنی ،در آثررار
سینمایی و تلو یز یونی خود به جعل تاریخ و اسووره می پردازند2.
امررا نقررش و کررارکرد رسررانه و سررینما در ایجرراد هویررت ملرری و کمررک برره نوجوانرران و جوانرران در
جسررتجوی وبررودنو چگونرره مرری توانررد باشررد .امررا رروری دررول هررای رسررانه ای و فرهنررس سرراز در
گسررتر ٔه سررینما در تررالش اسررت تررا بررا یررک دسررت کررردن هویررت هررا و تزریررا ارزش هررای خررود در
محیط جهانی ،هو یت های دیگرر را در خرود اسرتحا ه کنرد و ایرن جاسرت کره نقرش سرینمای برا ژانرر
تراریای در ایرن عرصره مشرا مری شرود .ایرن نرریره کره رسرانه هرای جمعری مری تواننرد بره رور
مسرتقیم برر رفترار ماا بر ان تراثیر بگذارنرد ،بره نرریر ٔه تزریرا زیرر پوسرتی شرهرت یافتره اسرت .ایرن
نرر یه مدعی است که رسانه ها قادرنرد بره رور مسرتقیم و بره همران شریوه کره تزریرا زیرر پوسرتی برر
بدن تاثیر می گذارد ،اف ار را تحت تاثیر قرار می دهند3.
-2سینما ،ژانر تار یخی و هویت ملی:
ناسررت بایررد برره تعریررف رسررانه و سررینما اشرراره نمررود .برره آن دسررته از وسررایل ارتبررا ی کرره در تمرردن
های جدید به وجرود آمرده و مرورد اسرتفاده انرد و و یژگری اصرلی آنهرا قردرت و توانرایی زیراد و شرعاع
عمل وسریع اسرت ،رسرانه گفتره مری شرود ،4و بره دو بارش دیرداری و شرنیداری تقسریم مری گرردد و
رسررانه هررای دیررداری نیررز خررود دو باررش تصررو یری و نوشررتاری دارنررد کرره سررینما ،تلو یزیررون و
موبوعات از هرر دو بارش نوشرتار و تصرو یر بهرره مندنرد 5.سرینما در اصرل واژه ای یونرانی اسرت بره
معنررای رکررت ،امررا در اصرروالت ،سررینما ،هنررر و فنرری اسررت کرره برره کمررک یررک سررری تصرراویر
متحررک ،پیرامی را بره ماا رس خرود کره همران تماشرا گرر اسرت ،منتقرل مری کنرد .سرینما در کنرار
تئراتر ،نقاشری ،مجسرمه سرازی ،معمراری ،موسریقی و رقر  ،آخرر ین هنرر و بره عبرارت دیگرر هنرر
 .1اسمیت ،ژئو پو یتیک ا العات یا شیوه های سلوه جو یی فرهنگی استعمار در جهان از ر یا رسانه های همگانی ،ص
.۳۸
 .2فهیمی فر،رتاملیرفلسفیرپیلامونرحضوررتاریخردررسینما،رص.۳۵
 .3دانی ،نشانه شناسی رسانه ها ،ص.۳۳۸
 .4کارنوو ،جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی ،ص.۱۶
 .۵و یندال و دیگران ،کاربرد نرر یه های ارتبا ی ،ص.۷۱
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هفرتم اسرت .سرینما دسرته بنردی هرای بسراری دارد کره بره آن  ،گونره یرا ژانرر گفتره مری شرود .ژانرر
تاریای نروعی از انرواع گونره هرای فریلم اسر ت کره مووروع آن رول محرور یرک شاصریت یرا واقعر ٔه
تاریای دور می زند.
از سوی دیگرر هویرت از منررر روان شناسری دوام و بقرای علرم آدمری بره و ردت خرود در رول زمران
است و عواملی که بره رکرن هویرت کمرک مری کننرد عبرارت انرد از افرره کره تراریخ گذشرت ٔه زنردگی
آدمری را بره یراد مرری آورد و خیرال کره برره او اجرازه مری دهرد برررای آینرده نقشره هررا ب شرد و بره یرراری
ادراک و افررره و خیررال ،اوقررات و وقررایع ماتلررف زنرردگی گذشررته و ررال و آینررد ٔه خررود را برره
ی دیگر مربوط و متصل می سازد و بره آنهرا و ردت شر ل مری دهرد 1.امرا در کنرار هویرت فرردی کره
مشاصرر ٔه هررر شررا اسررت و برره و یژگرری هررای ارثرری و محیورری وی بسررتگی دارد ،نرروع نررو ینی از
هو یت به نام هو یت ملری نیرز وجرود دارد .هویرت ملری کره از برر سراخته هرای علروم اجتمراعی اسرت،
به م ابه پدیرد ٔه سیاسری و اجتمراعی ،زاد ٔه عصرر جدیرد اسرت و هنگرامی در دررب پدیر د آمرد کره ملرت
به معنای امرروزین شر ل گرفرت و از اواخرر قررن نروزدهم مریالدی بره مشررس زمرین و سررزمین هرای
دیگررر راه یافررت .مفهرروم هویررت ملرری از نیمرر ٔه دوم قرررن بیسررتم مرریالدی برره جررای خلررا و خرروی و
خصیص ٔه ملی کاربری یافت2.
مو فرره هررای هویررت مل ری را مرری ترروان در زمینر ٔه داشررتن زبرران مشررترک ،سرررزمین مشررترک ،ومررت
ملی ،نژاد مشترک ،آیین ملری ،هنرر ملری و آمروزه هرای دینری ارزیرابی نمرود 3.در کنرار ایرن مو فره هرا،
برره قررول فرهنررس رجررایی ،هویررت ایرانرری از چهررار آبشرراور تغذیرره مرری کنررد :از ایررن چهررار بسررتر
رودخانرره ،منبررع او رری ایررران اسررت کرره وجرره مشررا و ارزش هررای قابررل ا یر ا و دیرنررد ٔه آن را کرره
ایرانیرران برره آنهررا بسرریار فاررر مرری کننررد ،ی رری فردیررت عارفانرره و دیگررری تسرراهل و برراز بررودن اسررت.
بسررتر دوم رودخانرره دیر ن و برررای اک ررر ایرانیرران اسررالمیت اسررت کرره ایرانیرران از ارزش هررای متعرردد آن
ی ی خردا پرسرتی و و ردانیت و دیگرری عردا ت و برابرری در قبرال قرانون را برر گرفتره ،برزرر کردنرد
و صرریقل زدنررد .بسررتر سرروم ایررن رودخانرره سررنت اسررت کر ه زنرردگی ایرانیرران را رری قرررون و اعصررار
جهت داده است .آن چره سرنت ایرانری را از دیگرر سرنت هرا متفراوت مری کنرد ،ی ری اعتردال و میانره
روی و دیگررری فترروت و جرروانمردی اسررت .و برراالخره چهررارمین بسررتر رودخانر ٔه هویررت ایرانرری کرره

 .1سیاسی ،روان شناسی شاصیت ،ص.۴۴
 .2میر محمدی ،گفتار هایی درباره ی هو یت ملی در ایران ،ص.۷
 .3قربان سوار ،ر متی و نا قی،ررسانهرورهو یترملی(تاثیلررسانهربلرشاخصرهایرهو یترملی)،رص .۱۲۴-۱۲۳
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ایرانیان را به شدت تحت تراثیر قررار داده ،امرا آنهرا در شر ل گیرری او یر ٔه آن نقرش نداشرته انرد ،تجردد
است»1.
تردیدی نیست که رسانه هرا و بره ویرژه سرینما ،برا براز نمرایی عقایرد و براور هرا ،برر شریو ٔه درک دنیرا از
سرروی مردمرری کرره در قلمرررو آن فرهنررس ز یسررت مرری کننررد ،ترراثیر دارنررد .مسررئل ٔه اصررلی رسررانه هررا در
عصرر کنرونی ،شر ل گیرری و سراخته شردن هو یرت هاسرت 2.رسرانه در شررایط اورر کرارکرد هررای
بسرریاری از جملرره عامررل توورری  ،تفررنن و سرررگرمیع عامررل انتقررال و سرراخت فرهنررسع منبررع هویررت
گرایی یا هو یت شناسریع عامرل تشرا فررد ،گرروه و ملرتع ابرزار جهر انی برودن ،جهرانی سرازی یرا
جهرانی شرردن و نهرادی برره م ابرره ومرت دارنررد 3.امرا سررینمای ایر ران ترا چرره رد توانسررته اسررت از
ام انات فرهنس ملی و بومی در روند هو یت سازی نسل ها بهره ببرد؟
ی ی از معیار های بارز هویرت ملری ایرانری را مری تروان دنیرای ایرران باسرتان و متعلقرات آن برر شرمرد.
به نرر مری رسرد از بعرد نگراه تراریای ،هرر نروع نگراه و ترالش بررای بازتراب و تعریرف هویرت ایرانری
برردون در نرررر گرررفتن توامرران دو وجرره یرراتی ایرانیررت و اسررالمیت ،نگرراهی عرراری از شررناخت
ترراریای و نیررز آمیاترره بررا دررر .ورزی اسررت .در ررا ی کرره در اعرراد ٔه هویررت ملرری ایرانرری اسررالمی و
برراز خرروانی جهررت دار گذشررته ،الجرررم مرری بایسررت سررهم قابررل ترروجهی برره موورروعات ملری و ارزش
هررای مل ری نیررز داد 4.در کنررار کررم ترروجهی برره ملیررت در بازنمررایی آن در سررینما ،مرری ترروان برره مرروارد
دیگری اشراره نمرود کره سرینمای ایرران بره آنهرا دچرار اسرت و همرین امرر ترسریم یرک برنامر ٔه کلری را
برررای سررینمای مل ری بررا مش ر ل مواجرره مرری سررازد .سررینمای ایررران از مش ر الت پایرره ای چررون نبررود
سیاسررت هررای روشررن و مشررا در بعررد سیاسررت گررذاری فرهنگرری رنرری مرری برررد .یارانرره ای بررودن
سررینمای ایررران موجررس تبلیغرراتی شرردن فرریلم هررا ،برری ترروجهی برره ورررورت جلررس تماشررا گررر ،اتررالخ
منررابع ،افررت کیفیررت فرریلم هررا و ت ررعیف موقعیررت سررینما برره عنرروان یررک رسرران ٔه مهررم و مرروثر شررده
است5.
ایررن کرره چرررا مررا برره نادیررده گرررفتن ایررران باسررتان و اقیررانوش ژرخ هویررت سرراز آن مرری پرررداز یم ،خررود
مقو رره ای مجزاسررت .سررینمای هررا یوود از فرررط نداشررتن پیشررین ٔه مدیررد ترراریای دسررت برره خلررا
قهرمانانی چون برت مرن ،ترمینراتور و  ...بررای ایجراد ا گرو هرایی جهرانی زده اسرت ،ا گرو هرایی کره
 .1رجایی ،مش له هو یت ایرانیان امروز و ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنس .ص.۲۳۸
 .2شیخ االسالمی و عسگر یان ،رسانه،رهو یترورا گویرمصلفر:رو یکلدرنظلی،رص.۳۲
 .3قربان سوار،ر متی و نا قی ،رسانهرورهو یترملی(تاثیلررسانهربلرشاخصرهایرهو یترملی)،رص.۱۱۹
 .4فقیهی فر ،تاملیرفلسفیرپیلامونرحضوررتا رریخردررسینما،رص.40
 .5گرانرایه ،سینما:رآسیبرشناسیرسینمایرایلان ،ص.۱۰۴
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در واقع سرمبل ایدئا یسرتی نوجوانران و جوانران در سرر ترا سرر جهران شرده انرد .هرر چنرد کره از بعرد
ژانر تراریای در سرینمای ایرران اثرر هرای مانردگاری چرون کرار هرای داوود میرر براقری در براب تراریخ
صردر اسرالم و نیررز سراخته هررای علری راتمی کرره تراریخ قاجررار و معاصرر را تصرو یر مرری کنرد ،خلررا
شده است ،اما از بعرد پررداختن بره شاصریت هرای باسرتانی ایرران ورعف هرای بسریاری وجرود دارد.
این وعف تا بدان جاست که هرا یوود بره خرود جرئرت مری دهرد ترا بره تحریرف فرا ش تراریخ بررردازد
و فیلم بری مایره ای چرون سیصرد خلرا شرود و در صرورت عردم روایرت تصرو یری بزرگران ملری ایرانری
در قا س سینما ،رونرد تاریرس هویرت ایرانری در مسریر نبررد نررم فرهنگری ادامره خواهرد یافرت .تری
با نگاهی کلی و دیرر آمراری در سرو جامعر ٔه ایرانری و در میرل نسرل هرای جدیرد بره سرینمای دربری
و تقلیررد خشررک و برری چررون و چرررا از قهرمانرران آن ،مرری ترروان در یافررت کرره سررینمای ایررران از ایررن
رسا ت گران سنس خود دافل بوده است.
-3سینما :بازتاب چهره های هویت ملی:
ترراریخ ایررران شاصرریت هررای بسرریاری را در دامرران خررود پرورانررده اسررت کرره بررسرری زنرردگی آنرران مرری
تواند وجوه گیررای ا گرو برودن را در زمینره هرای گونراگون ،عیران سرازد .رسرانه و بره ویرژه سرینما ،در
بازشناسی این افرراد و بازتراب شاصریتی آنهرا و نیرز سراختن نقرش سرمبلیک از ایرن قهرمانران ،تراثیر
وافری دارد .با یک سیاست گرذاری فرهنگری بلنرد مردت و برا نگراهی درسرت بره ایرن شاصریت هرا،
می توان برا ا گرو سرازی موفرا از آنهرا ،هجمر ٔه همره جانبر ٔه فرهنگری را خن ری نمرود و از دیگرر سرو برا
سرراختن هویررت پایرره ای برررای نسررل هررا ،از آسرریس هررای شرردید اجتمرراعی و فرهنگرری کرره امرر روزه
شاهد شدت گرفتن آنها هستیم ،جلرو گیرری کررد .در هرر رال ،در ادامره بره معرفری تنهرا چنرد نمونره
از این نوابغ ملی اشاره می شرود کره سرینمای کشرورمان ترا کنرون بره آنهرا نررداختره اسرت و براز کرردن
جوانس شاصیتی و رفتاری آنها در سینما می تواند انگاره ای ماندگار را ثبت نماید.
-3-1زرتشت :پیامبر خردورز:
زرتشررت جررز نوابررغ چنررد وجهرری جهرران اسررت کرره ترراثیر هررر یررک از ابعرراد وجررودی او آن چنرران ژرخ
برروده کرره سررر آمرردان دینرری ،فلسررفی و اخالقرری ،زبرران برره تحسررین وی گشرروده انررد .بسرریاری از
پژوهشررگران ،نوشررته انررد کرره ادیرران ابراهیمیسیهودیررت ،مسرریحیت ،اسررالم برخرری از آمرر وزه هررای
اساسرری هررم چررون رسررتاخیز و معرراد را از دیررن زرتشررت اقتبرراش کرررده انررد 1.از بعررد فلسررفی نیررز مرری
 .1اجتی شورکی و اهری آمرادی ،واکاویرتاثیلرپذیلیریهودیترازردینرزرتشت ،ص.۹۳
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ترروان گفررت کرره زرتشررت در جهرران پیشررگام اسررت .ی رری از مسررایل مهررم را کرره زرتشررت در مررت
خسررروانی ،کرره فلسررفه و مررت ایررران باسررتان در رروز ٔه مررت عملرری و فلسررف ٔه سیاسرری اسررت
مورررت کرررد ،اصرروال ات آن را ووررع نمررود و ترجمرر ٔه دقیررا آن بعررد هررا در آثررار افال ررون ،نررو
افال ونیرران ،مررا و فالسررفه و اربرراب دیررن نیررز انع رراش داشررته ،همررین فلسررف ٔه سیاسرری زرتشررت
است 1.محور مهرم دیگرر جهران بینری زرتشرت ،اخرالس اسرت .در دینری کره زرتشرت عروره کررد ،بره
اخررالس توجرره فراوانرری مبررذول شررد و اصررول سرره گانر ٔه اخررالس زرتشررتی در همر ٔه جهرران شررناخته شررده
اسررت کرره اندیشر ٔه نیررک ،گفتررار نیررک و کررردار نیررک مرری باشررد .صررفات و اخررالس اهر یمنرری درسررت
مت رراد ایررن سرره اصررل اسررت یعنرری :اندیشر ٔه بررد ،گفتررار بررد و کررردار بررد2 .خرررد نیررز در دایررر ٔه اندیشر ٔه
زرتشت نقشی محوری دارد .آدمی برا ایرن توانرایی کره خررد اسرت مری توانرد بیندیشرد و مری توانرد کره
برره باشرری از جهرران نررا شررناخته گررام بگررذارد و از گمراهرری و دو د رری رهررایی یابررد و مرری توانررد کرره
سرنوشت زندگانی خرود را بسرازد و مری توانرد کره برا خرسرندی درونری و شرادی ،زنردگانی کنرد و مری
توانررد کرره روانررش را برره تیرگرری هررا نیاالیررد و جررانش را ،کرره همرران روان پرراک مانررده اسررت ،برره سرررای
روشررنی برسرراند ...زرتشررت خررود از راه برره کررار بسررتن خرررد برره شناسررایی راه یافترره و رری هرگررز فرمرران
نمی دهد که شناخته های او پذیرفتره شروند .بره سران درسرت زرتشرت بره آدمیران نمری گویرد بره چره
بیندیشررند ،او تنهررا ایررن سررفارش و راهنمررایی را مرری کنررد کرره چگونرره بیندیشررند3 .زرتشررت بررا اصررا ت
اختیار آدمی ،نره تنهرا در اصرول فلسرفی مبرا ی ترازه گشرود ،بل ره ارزش و مقرام آدمری را براال بررد و
اساش کاهلی و تنبلی را بر انداخت4.
در هررر ررال ،اندیشرره هررای زرتشررت جهرران باسررتان را در نوردیررد و اف ررارش در سرراخت تمرردن هررای
ایررران باسررتان ترراثیر برره سررزایی داشررت .بازترراب زنرردگی و برره و یر ژه جهرران بینرری زرتشررت در سرراختار
سینما عالوه برر رسرا ت ملری و دینری ،مری توانرد رسرا تی جهران شرمول بررای مرنع س کرردن ترالش
چند هزار سا ٔه ایرانیان برای درک قیقت و تشو یا همگان برای گام نهادن در این راه باشد.

 .1روی ،زرتشت ،پیامبر ایران باستان ،ص.۷۵
 .2همان ،ص.۷۷
 .3پرتو ،زرتشت و اندیشه ،از کتاب زندگی و اندیشه زرتشت سیری در زندگی و آموزه های زرتشت ،ص.۳۱۹
 .4روی ،زرتشت ،پیامبر ایران باستان ،ص.۷۱
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-3-2کورش بزرگ :سمبل مدارا در عصر پر غوغا:
ش وه شاصیتی و انسرانیت کرورش چره قردر مری توانرد باشرد کره تری مورخران یونرانی کره سراسرر
دررر .ورز برروده انررد نیررز نتواننررد عنرروان بررزرر را در پسرروند نررامش برره کررار نبرنررد .آن چرره کرره شر وه
کررورش را در کنررار صررالبت جنگرراوری و مرردیر یت اسررتراتژ یک وی فراگیررر نمرروده اسررت ،مرررام انسر انی
اوست .آری ،زمرانی کره قترل و کشرتار و تجراوز و بره اسرارت گیرری انسران هرا نردای مسرلط عرصر ٔه
سیاسرری اسررت ،کررورش از تسررام  ،مرردارا ،ا ترررام برره آزادی و ررر یم انسررانی سرران برره میرران مرری
آورد .علیروررا شرراپور شررهبازی در کترراب کررورش بررزرر زنرردگی و جهانررداری بنیرراد گررذار شاهنشرراهی
ایررران ،سررانان اندیشررمندان و مورخرران دربرری را دربررار ٔه کررورش آورده اسررت کرره مررا سررانان فلو یگررل
را برره عینرره نقررل مرری کنرریم :سررانان فلو یگررل آ مررانی در مررورد ارزش کررورش برررای ترراریخ جهرران
د رذیر و اکی از قدر شناسری اسرت ...از همر ٔه ایرن هرا براال ترر ،وی یرک انسران برود .برر جامره اش
ر ٔه خررون آ ررود هرری فرمرران کشررتاری ،یر ا کررین جررو یی و سررتم گررری و رفتررار بیررداد گرانرره ای ،یافررت
نمری شررود .ترری هنگررامی کرره ودیرران خیانررت کر ار را برررای بررار دوم برره زیررر فرمرران آورد ،اجررازه نررداد
کسی از دم تیغشان بگذرنرد .و ری اسر ندر برار هرا فرمران کشرتار همگرانی داد .کرورش دشرمنان را برر
دار ن شید و برا شر نجه ن شرت و هرم میهنران خرود را بری خردانره بره دژخریم نسرررد» 1.امرا ارزیرابی
شرراپور شررهبازی از شاصرریت مانررای کررورش عمررا ترراثیر وی را در ترراریخ جهررانی برره ز یبررایی تصررو یر
مرری کنررد :بررا آمرردن کررورش یررک دور ٔه دراز ترراریای برره پایرران رسررید :دوره ای کرره سرشررار از مردمرران
و یران گر و تبره کرار ،و خرون خر واران درنرده خروی و سرنس دل برود ،دوره ای کره جران انسران و مقرام
او ارزشرری نداشررت ،و دوره ای نررو ین آدرراز گشررت :دور ٔه صررل و سررازش ،هررم داسررتانی و همراهرری،
دور ٔه ارزش نهررادن برره قرروس و عوا ررف انسررانی ،دوره ای کرره قررانون و داد را پررا بررر جررای کرررد و
ارزش انفرررادی و اجتمرراعی مررردم را نمایرر ان سرراخت .پررس از او دیگررر کسرری نتوانسررت برری شرررم و
ترش ،دست بره کشرتار بزنرد ،و یرانگرری کنرد و از ننرس و برد نرامی نهراسرد .کرورش معنری و اهمیرت
انسانیت واقعی را آش ار کرد»2.
آن گونرره کرره مرری دانرریم ،از نگرراه اسررالمی نیررز اشااصرری چررون عالمرره با بررایی و ابرروا الم آزاد نیررز
ذوا قرررنین اشرر اره شررده در قرررآن را بررا شاصرریت کررورش منوبررا مرری داننرر د .برره هررر روی ،گویررا
مقدمات پروژ ٔه ساخت فریلم کرورش کبیرر بر ه کرارگردانی مسرعود جعفرری جروزانی آدراز شرده اسرت و
فیلم نام ٔه این اثرر را نیرز خرود ایشران نگاشرته انرد .پیشرنهاد مری شرود کره فریلم نامر ٔه اثرر قبرل از آدراز
 .1شاپور شهبازی ،کورش بزرر ،زندگی و جهانداری بنیاد گذار شاهنشاهی ایران ،ص.۳۸۸
 .2همان ،ص.۴۰۷
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فیلم برداری به متاصصین آ کادمیرک رشرت ٔه تراریخ ایرران باسرتان نیرز عروره شرود ترا هرر نروع ابهرام و
یا مسایل تاریای آن با نقد علمی آنها همراه شود.
-3-3دار یوش اول :شکوه مدیر یت و اقتدار سیاسی:
پرداختن بره شاصریت داریروش اول هاامنشری از منررر سرینمایی مری توانرد نقراط برجسرت ٔه بسریاری
داشته باشرد کره مهرم ترر ین آنهرا ممیرز ٔه صرالبت و مردیر یت اسرتراتژ یک وی اسرت .شناسرایی عوامرل
تهدیررد و بحررران از منرررر علررم مرردیر یت را مرری ترروان در رروز ٔه سیاسرری نیررز تعمرریم داد و داریرروش در
زمانی که کشور از وجود کمبوجیره خرا ی برود و آشروب هرای داخلری مری توانسرت منجرر بره صردمات
سررنگین سیاسرری گررردد ،رری دو سررال و بررا مرردیر یت بحررران توانسررت ثبررات مجرردد را برره قلمرررو
هاامنشری برراز گردانررد .از ایرن رو مرری بینرریم دو تری مشررتمل بررر تمرام دنیررای معلرروم آن روز و مقررداری
از سرزمین هایی که ترا آن هنگرام مجهرول برود کره آن از ریرس زار سروزان آفر یقرا ترا نروا ی سررد سریر
چین امتداد داشته است ،تمرامی ایرن کشرور وسریع و پهنراور زیرر نفروذ ایرن پادشراه بروده و ایرن نهایرت
ترقی ایران و بهتر ین دوره از تمام ادوار بزرگی بود که تا آن زمان به وجود آمده بود1.
داریرروش جهررت مرردیر یت کارآمررد امررا رروری دسررت برره اقرردامات عدیررده ای زد .راه شرراهی را برره
ررول ۲۵۰۰کیلررومتر و برررای سررهو ت تررردد بررین سررارد تررا شرروش ا ررداا نمررود .سررراه جاویرردان را برره
تعداد ده هزار نفر به وجرود آورد کره امنیرت قلمررو را فر مری نمرود .ا رداا بنرای عرریم پارسره بره
دستور وی آداز شد ،بنایی که نره چرون اهررام ثالثره برر گررد ٔه بردگران و نره چرون دیروار برزرر چرین برا
ر یاتره شرردن جسررد کرارگران در پرری دیرروار سرراخته شرد .بنررایی کرره عررالوه برر شر وه معمرراری جهرران
باستان ،تندیس تمرام قرد رعایرت قروس انسرانی و عردم وجرود بهرره کشری اسرت .وی بررای نررارت
دقیررا گسررتر ٔه پارسرریان ،قلمرررو را برره  ۲۲سرراتران نشررین تقسرریم نمررود و سیسررتم ا العرراتی چشررم و
گرروش شرراه را پیرراده کرررد .برره هررر روی ،دوران زمررام داری داریرروش ی رری از نقرراط بررا صررالبت ترراریخ
سیاسی ایران است کره پررداختن بره شاصریت داریروش از نگراه دوربرین مری توانرد نسرل هرای جدیرد
را با روشری نرو ین بره هویرت ملری شران متعهرد کنرد و برا تراثیر پرذیری از مردیر یت نبرور وار داریروش
داقل در زندگی شاصیش بهتر تصمیم گیری خواهد نمود.
در کنار این سه قل ٔه ستیغی کره از میران ده هرا شاصریت اثرر گرذار تراریخ ایرران باسرتان انتاراب نمروده
ام ،هسررتند نابغرره هررای گونرره گررون دیگررری کرره مررنع س کررردن ماسرره هررا ،فررداکاری هررا و دالوری
هررای آنهررا مرری توانررد رسررا ت یررک هنرمنررد ددددرره منررد باشررد .از آریرروبرزن گرفترره تررا مهرررداد دوم
 .1قیقت،

ومت جهانی ایرانیان از کورش تا آر یوبرزن ،ص.۲۷۲
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اشرر انی و شرراپور اول و دوم و نیررز خسرررو اول ساسررانی،همگی بزرگررانی هسررتند کرره فرریلم هررا و
سررر یال هررای ویررژه ای مرری شررود دربررار ٔه آنهررا سرراخت و چرره بسررا بازترراب هویررت آنهررا بتوانررد افررراد
بسرریاری را از اسررتحا ٔه فرهنگرری نجررات دهررد .ا بترره در ایررن زمینرره بایررد ام انررات سررینمای ایررران در
مورد جلروه هرای ویرژه و وکیشرن سرازی و ن رات فنری دیگرر را نیرز در نررر گرفرت و در صرورت نیراز
از تاص دیگر کشور های پیشرو نیز در قا س هم اری بهره برد.
نتیجه:
امررروزه قرردرت رسررانه مرزهررا را درنوردیر ده و ا گوهررای جدیر دی از ارتبرراط را در گسر ٔ
رتره جهررانی شر ل
ٔ
دادهاسررت .از آن جررا کرره قرردرت سیاسرر ی و اقتصرر ادی بررا
رروزه نفرروذ رسررانه ای ارتبرراط مسررتقیمی
دارد ،کشررورهای صررا س رسررانه و از میر ان رسررانهها مشاصررا سر ینما ،تررالش دارنررد تررا انگارههررای
مررورد نرر ر خررود را از ر یر ا سر ینما برره ماا برران جهررانی تزر یر ا کننررد .ایر ران ،برره د یر ل دارا بررودن
پیشرر ی ٔنه تمرردنی و فرهنگرر ی دنرر ی و نیرر ز شاصرر یتهای اثررر گررذار در ررول ترراریخ ،میتوانررد از ایرر ن
ٔ
قابلیر ت برا ٔ
هجمره فرهنگر ی بهرره ببرررد .از بعرد سیاسررت
قوه ملر ی در راه هویر ت سررازی و جلروگیری از
گذاری فرهنگی گو یا ایر ن شربهه بررای ٔ
عرده زیر ادی وجرود دارد کره پررداختن بره ایر ران باسرتان ،تمردن
و شاصر یتهای آن بررا هو یر ت اسررالمی مررا سررازگاری نرردارد ،تصرروری کرره از پایر ه اشررتباه اسررت .در
ایر ن برراب دالیر ل ز یر ادی را میترروان ارایر ه کرررد :ناسررت ایر ن کرره پیر امبر گرامر ی اسررالم سص رردی ی
دارند با این م رمون کره عالقره بره و رن جز یری از ایمران اسرت و براز مم رن اسرت عرده ای بگو ینرد
که انتساب این دیژ بره ایشران یقینر ی نیسرت .امرا امرام علر ی سع در ردی ی میفرماینرد کره :ایر ن
ٔ
عالقرره او برره
سرره خصررلت از بزرگررواری انسرران اسررت :گر یسررتن او بررر زمرران سرررری شررده اش،
میهررنش ،نگرره داشررتن دوسررتان دیر ینررهاش» 1پررس ،آن گرراه کرره امررری از زبرران امیر ر مؤمنرران ایجررابی و
جز اخالس اسالمی تلقی شرود ،د یلر ی بررای مبرارزه برا آن وجرود نردارد .دوم ایر ن کره تمردن و معمراری
اسررالمی برره شرردت مترراثر از تمرردن و معمرراری ایر ران باسررتان و برره و یر ژه ساسررانی اسررت و عباسر یان
س
رال سرراختار سیاسرر ی ساسررانی را برررای ا ٔ
داره خالفررت اسررالمی پیرر اده نمودنررد یرر ا اجررزام معمرراری
عمر
اسالمی چرون راس و گنبرد و منراره و گ همگر ی متراثر از معمراری ساسرانی اسرت و از ایر ن رو تمردن
اسررالمی برره شرردت وام دار ایر ران باسررتان اسررت و برره زبرران دیگررر بررا آن ممررزوت اسررت .سررومین د یر ل
میتوانررد اسررتناد برره قرررآن کررر یم باشررد .مر یدانیم کرره دیر ن عصررر باسررتان ایر ران ،زرتشررتی بودهاسررت و
قرررآن پیر روان ایر ن دیر ن را برره عنرروان صررا س کترراب برره رسررمیت میشناسررد .پررس زنرردگی و اندیشر ٔره
 .1مجلسی ،بحاراالنوار ،ت .۷۱ص.۲۶۴
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دینر ی ایرانیر ان باسررتان پیر رو زرتشررت نیر ز از سرروی قرررآن مبتنر ی بررر ی تاپرسررتی حرراش شدهاسررت و
ایرانیر ان پر یش از ظهررور اسررالم نیر ز بررر اسرراش تأییر د خر ود قرررآن در راه ی تاپرسررتی بودهانررد .دو عنصررر
ایرانیر ت و اسررالمیت در واقررع دو بررال مهررم هویر ت ایرانر ی هسررتند کرره نرره تنهرا بررا هررم تنر اقض ندارنررد،
بل ه م مل ی دیگرند.
سر ینمای ایر ران رسررا ت سررنگینی برررای معرفر ی هو یر ت باسررتانی ایرانر ی و شاصر یتهای و یر ژه و اثررر
گررذار آن در عرصر ٔره مل ری و نیر ز بینا مللر ی دارد .امررروزه سر ینما عررالوه بررر جنبر ٔره سرررگرمکننده ،ابعرراد
دیگررری چررون کررارکرد فرهنررس سررازی نیر ز دارد .جاذبررههای بصررری سرر ینما و ماهیر ت جررادو یی آن
تأثیر بلند مردتی برر ذهرن ماا رس برر جرای میگرذارد و اسرتفاده از آن در راه تربیر ت نسرلهای جروان
یک رسا ت ملی ،مذهبی و هنری است که نباید نا دیده انگاشته شود.
منابع و مآخذ:
-

اسررمیت ،آنتررونی .ژئو پو یتیررک ا العررات یررا شرریوه هررای سررلوه جررو یی فرهنگرری اسر تعمار در
جهان از ر یا رسانه های همگانی .ترجمه فر یدون شیروانی ،تهران :سروش.۱۳۶۴ ،

-

پرتررو ،ابوا قاسررم .زرتشررت و اندیشرره ،از کترراب زنرردگی و اندیشرره زرتشررت سرریری در زنرردگی و
آموزه های زرتشت ،به کوشش علی دهباشی،تهران :نشر اف ار.۱۳۸۷ ،

-

رراجتی شررورکی ،سرر ید محمدعمحمررد سررین ،رراهری آکررردی .واکرراویرترراثیلرپررذیلیر
یهودیترازردینرزرتشت» ،معرفت ادیان ،زمستان ،۱۳۹۳ص.۱۰۴-۸۵

-

قیقررت ،عبرردا رفیع.
کومش.۱۳۸۷ ،

ومررت جهررانی ایرانیرران از کررورش تررا آریرروبرزن ،تهررران :انتشررارات

-

دانرری ،مارشررال .نشررانه شناسرری رسررانه هررا ،ترجمرر گررودرز میرردانی و بهررزاد دوران ،تهررران:
چاپار.۱۳۸۷ ،

-

رابینسرررون ،دیویرررد .تررراریخ سرررینمای جهررران ،متررررجمین همرررایون عبررراش پرررور و ابرررراهیم
ابوا معا ی ،تهران :انتشارات نگاه.۱۳۶۳ ،

-

رجررایی ،فرهنررس .مش ر ل هویررت ایرانیرران امررروز و ایفررای نقررش در عصررر یررک تمرردن و چنررد
فرهنس ،تهران :نشر نی.۱۳۸۲ ،

-

روی ،هاشم .زرتشت ،پیامبر ایران باستان ،تهران :انتشارات بهجت۱۳۸۰ ،

-

سیاسی ،علی اکبر .روان شناسی شاصیت ،تهران :کتاب های سیمرر.۱۳۵۲ ،
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-

شرراپور شررهبازی ،علرری روررا .کررورش بررزرر ،زنرردگی و جهانررداری بنیرراد گررذار شاهنشرراهی
ایران ،شیراز :انتشارات دانشگاه پهلوی.۱۳۴۹ ،

 شرریخ االسررالمی ،محمررد سررنع عسررگر یان ،محسررن ،رسررانه،رهو یررترورا گررویرمصررلفر:رو یکلدرنظلی» ،فصلنامه پژوهش های ارتبا ی ،تابستان ،۱۳۸۹ص.۴۹-۳۱
 فهیمرری فررر ،علرری اصررغر .ترراملیرفلسررفیرپیلامررونرحضرروررترراریخردررسررینما» ،پررژوهش هررایارتبا ی۱۳۸۴ ،شماره ،۴۱ص.۵۰-۲۹
 قربرران سرروار ،قربرران علرریع ر مترری ،مهرردیع نررا قی ،هاشررم .رسررانهرورهویررترملی(ترراثیلررسررانهربررلرشرراخصرهررایرهویررترملررری)» ،رسررانه و فرهنررس ،بهررار و تابسررتان ،۱۳۹۵ص-۱۱۳
.۱۳۵
-

کررارنوو ،ژان .جامعرره شناسرری وسررایل ارتبرراط جمعرری ،ترجمرره برراقر سرراروخانی ،منرروچهر
محسنی ،تهران :سروش.۱۳۵۶ ،

-

کرراش ،سرریلو یو .درامرراتیزهرکررلدنرترراریخردررسررینما،رتحلیررفرواقعیررتریررارضررلورترهنررلی»،
ترجمه و تلای علی محمد رفداری ،ماهنامه زمانه ،مهر و آبان ،۱۳۹۳ص.۲۱-۲۳
گرانرایرره ،بهررروز .سررینما:رآسرریبرشناسرریرسررینمایرایررلان» ،مجلرر ٔه رسررانه ،شررماره،۳۲

-

 ،۱۳۷۶ص.۱۰۵-۱۰۲
-

مجلسرری ،محمررد برراقر .بحررار االنرروار رردرر اخبررار االئمرره اال هررار ،بیررروت :موسسرره ا وفررام،
.۱۹۸۳
میررر محمرردی ،داود .گفتررار هررایی دربررار ٔه هویررت ملرری در ایررران .تهررران :موسسرر ٔه موا عررات
ملی ،تمدن ایرانی.۱۳۸۲ ،

-

و ینرردال ،سررون و دیگررران .کرراربرد نرریرره هررای ارتبررا ی ،ترجم ر علرری روررا دهقرران ،تهررران:
مرکز موا عات و تحقیقات رسانه ها.۱۳۷۶ ،

