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نکته تاریخی

ماجرایترور«سعدی»
در«لیون»فرانسه!

روز  24ژوئن سال  3(1894تیرماه ،)1273
تعداد زیــادی از سیاستمداران فرانسوی در
شهر لیون گرد آمدند تا به سخنرانی پنجمین
رئیسجمهور این کشور گوش فرا دهند .او پس از
مقدمهای طوالنی ،به بیان دیدگاههایش درباره
ایتالیا پرداخت و تأکید کرد که با وجود محبوبیت،
به دنبال رئیسجمهوری دوبـــاره در فرانسه
نیست .دقایقی بعد از پایین آمدن رئیسجمهور
از پشت تریبون« ،سانته جرونیمو کاسریو» ،یک
آنارشیست ایتالیایی ،به او حمله و با ضربات پیاپی
خنجرمضروبشکرد.رئیسجمهورفرانسهتاکمر
خم شد و روی زمین افتاد .ضارب دستگیر و یک
ماه بعد اعدام شد اما رئیس جمهور دوام نیاورد
و روز بعد درگذشت .البد میپرسید :خب! این
چه ربطی به سعدی دارد؟! عرض میشود که
رئیسجمهور ترور شده فرانسه ،کسی نبود جز
«مــاری فرانسوا سعدی کارنو» ،سیاستمداری
که پدر بزرگش به دلیل عالقه فراوان به گلستان
سعدی نام وی را «فرانسوا سعدی» گذاشته بود!
به این ترتیب ،سعدی در لیون فرانسه ترور شد و
دار فانی را وداع گفت.

تاریخ هنر
درباره «سوروگین» و میراث جاودانهاش

عکاسیکهتاریخایرانراماندگارکرد

هنر عکاسی در دوره قاجار به ایران آمد و به تدریج
در میان طبقات باالی جامعه ،جای خود را باز کرد
اما کمتر کسی در میان آن ها به فکر عکس گرفتن
از مردم و ثبت حقایق جامعه ایرانی در دوره قاجار
میافتاد .در ســال  1249خورشیدی ،مردی
گرجیتبار به نام «آنتوان سوروگین» از قفقاز به
تبریز آمد و در این شهر ساکن شد .هنر او ،عکاسی
بود .آنتوان خیلی زود به دلیل مهارتش به دربار
مظفرالدین میرزای ولیعهد راه یافت و از مقربان
درگاه شد .بعدها با مظفرالدینشاه به تهران آمد
و در خیابان «عالءالدوله» این شهر مغازه عکاسی
باز کرد و تا سال  1312که زندگی را بدرود گفت،
در پایتخت ایــران ساکن بــود ،البته به شهرهای
مختلف ،سفرهایی داشــت .سوروگین به دلیل
مهارت در ثبت لحظات تاریخی و عکسهایش از
مردم ایــران شهرت دارد .از او دهها هزار شیشه
عکس باقی مانده بود که پس از به قدرت رسیدن
رضاشاه و برای از بین بردن آثار دودمــان قاجار،
توقیف شد و بعدها ،سر از مراکز پژوهشی آمریکا
درآورد .از معروفترین عکاسیهای سوروگین،
میتوان به مراسم تاج گــذاری مظفرالدینشاه،
تشییع جنازه ناصرالدینشاه و نیز عکس ماندگار
وی از مــیــرزارضــای کرمانی و مراسم اع ــدام او
اشاره کرد .اما شاید بتوان مهم ترین عکسهای
سوروگین را ثبت خاطرات نهضت مشروطیت
ایراندانست.صدهاعکساوازمجاهدانمشروطه
و اجتماعاتی که در این رویــداد مهم تاریخ ایران
تشکیل شد ،برای نگاشتههای مورخان معاصر،
سندی مهم و برای عالقهمندان به تاریخ ،میراثی
درخــور و ماندگار اســت .سوروگین که با وجود
عکاسی از رضاشاه ،در دوره پهلوی با بیمهری
حاکمیت روبـــهرو شــده بــود ،سرانجام در سال
 ،1312در تهران درگذشت و در گورستان ارامنه
دروازه دوالب به خاک سپرده شد .او در دوران
زندگیاش به شهرهای مختلف ایران و خاورمیانه
سفر و عکسهایی ناب از این مناطق تهیه کرد.
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سبقتتاریخی«درچشمباد»ازبوعلیسینا و امیرکبیر!
جواد نوائیان رودسری – منظورازژانرتاریخیدرسینما،آثاریاستکهبرمبناییکواقعیت
تاریخیشکلمیگیردیاباعاریتگرفتنفضاوشواهدیکرویدادتاریخی،داستانیخیالیازآنرا
روایتمیکند.دربخشدومتعریف،معمو ًالبهطورصریحازواقعهتاریخیصحبتنمیشودوتنها
بینندهآشناباتاریخمیتواندمصادیقرویدادهارادرمتنفیلمشناساییکند.بااینحال،هنگامی
که قرار است از رویدادی واقعی ،داستانی تصویری روایت کنیم ،نمیتوانیم شواهد تاریخی و
مهمی را که درباره آن رویداد وجود دارد ،نادیده بگیریم .به دیگر سخن ،ارائه تصویری جعلی از
یک شخصیت یا واقعه ،در فیلم و سریالها ،با توجه به تأثیری که بر مخاطبان میگذارد ،چندان
صوابنیست.کارگردانانیکهدرژانرتاریخیفیلموسریالمیسازند،همیشهتالشمیکنند
برداشتهایمنطبقبانظرخودشانراباوامگرفتنازشواهدتاریخی،دراثرمنعکسکنند.اما

امیرکبیر؛یکنوستالژیناتمام
سال ساخت1364:

بوعلیسینا؛میانواقعیتوخیال
سال ساخت1364:

تفنگ َسر ُپر؛سیگنالناقص!
سال ساخت1377-1381:

روشنترازخاموشی؛حاشیهپررنگ
سال ساخت1382:

سریال امیرکبیر با نویسندگی پرویز
زاهدی و کارگردانی سعید نیکپور،
یکیازمحبوبترینسریالهایچهار
دهه گذشته در ایــران اســت .در این
سریال ،افــزون بر نیکپور ،ایرج راد،
فخری خــوروش ،پرویز پورحسینی
و هــادی مــرزبــان نیز به ایفای نقش
پرداختند .این سریال یکی از اولین
تجربههایژانرتاریخی،پسازپیروزی
انقالب اسالمی بــود .روایــت پرویز
زاهدی از زندگی امیرکبیر ،به دوران
صدارتاومحدودمیشد؛تاجگذاری
ناصرالدینشاه ،وزارت امیر و سپس
کشمکش وی با درباریان و سفرای
خــارجــی .با ایــن حــال بخش مهمی
از اقــدامــات میرزاتقیخان ،یعنی
اصالحاتمهمواساسیاو،درسریال
نادیده گرفته شدهاست .کارگردانان
بعدی کــه سعی در روایـــت زندگی
امیرکبیر داشتند ،مانند محمدرضا
ورزیدرسریال«سالهایمشروطه»،
کوشیدندتااینضعفراجبرانکنند،
اما نتوانستند .در واقع اصالحات و
اقــدامــات امیرکبیر بــرای پیشرفت
ایران ،همچنان بخش نادیده زندگی
اودرسریالهایایرانیاستوسریال
«امیرکبیر» که مهم ترین اثر ساخته
شدهدربارهزندگیاوست،اینضعف
رابهصورتجدیدارد.

سریال «بوعلیسینا» ،با نویسندگی
و کــارگــردانــی کــیــهــان رهــگــذر و
بــاز یهــای تأثیرگذار امین تــارخ،
زندهیادفیروزبهجتمحمدی،محمد
ابهری ،جمشید الیــق و اسماعیل
محرابی ،یکی از خاطر هانگیزترین
سریالهای ژانر تاریخی چهار دهه
اخیر است .با این حال ،داستان این
سریال ،تطابق چندانی ،نه با زندگی
ابنسینا و نه رویدادهای معاصر عمر
او ،ندارد .برخی از سکانسهای این
سریال ،مانند پیشنهاد ازدواج سیده
ملکخاتون ،مادر حاکم خردسال
ری به بوعلی ،اصو ًال واقعی نیست.
حتی تقدم و تأخرهای تاریخی ،مانند
جدال فرزندان نوح بن منصور برای
رسیدن به قــدرت و حــذف یکدیگر
نیز در متن سریال درســت رعایت
نشدهاست .در واقع نویسنده سریال
میکوشد تنها به شرح زندگی بوعلی
بپردازد و در تمام قسمتهای آن ،به
این اصل وفادار بماند؛ غافل از اینکه
شرح زندگی این نابغه بزرگ ایرانی،
بـــدون پــرداخــتــن بــه روی ــداده ــای
تاریخی دوران حیات وی ،بیننده را
در فضایی بین واقعیت و خیال رها
میکند و از بوعلیسینا ،چهر های
غــیــرواقــعــی در ذهـــن مخاطبان
یسازد.
م 

رپر به نویسندگی
سریال تفنگ َس ُ
و کــارگــردانــی امـــرا ...احمدجو و
بازیهای درخشان زندهیاد خسرو
شکیبایی ،حمیدرضا پگاه ،روانشاد
انوشیروان ارجمند ،محمد فیلی و
فتحعلی اویسی ،داستانی است که
آذربایجان
در دل خود ،روایتی از
ِ
پس از اولتیماتوم روسیه تــزاری
در سال  1290خورشیدی دارد؛
رویدادی که تعطیلی مجلس را در
پی داشــت .با این حال ،رد و اثری
از مقطع زمانی وقوع این رویدادها
بــه چشم مخاطب نمیآید و تنها
مخاطبانی کــه تــاریــخ میدانند،
مـیتــوانــنــد ارتــبــاط رویــدادهــای
موجود در سریال را دریابند .تفنگ
سرپر با همه جذابیت و کششی که
در داستان دارد ،فاقد سیگنالهای
درســــت تــاریــخــی اســــت .تــصــور
مخاطب این است که روستاییان
با قیام علیه متجاوزان روس ،آن ها
را از میدان به در کردهاند ،در حالی
که حقیقت ماجرا ،به انقالب روسیه
بــاز م ـیگــردد و خــروج روسه ــا از
آذربایجان و از جمله روستایی که
داستان سریال در آن میگذرد،
بیشتر مبتنی بر این دلیل است؛
دلیلی که البته اشــار های به آن در
متن سریال نمیشود.

سریال «روشـنتــر از خاموشی» ،با
نویسندگی و کــارگــردانــی حسن
فتحی و بــازیهــای جــذاب حسین
یــــاری ،مــحــمــود پــاکنــیــت ،علی
نــصــیــریــان ،محمدعلی کــشــاورز،
کتایون ریاحی و زند هیاد جمشید
مــشــایــخــی ،روایـــتـــی از زنــدگــی
مــاصــدراســت کــه ضمن بررسی
اصل موضوع ،حاشیهای گسترده
و تاریخی دارد؛ فتحی چنا نکه در
تیتراژ سریال اعــام میکند ،فقط
به دنبال روایت رویدادهای زندگی
مالصدرا نیست .او میخواهد تاریخ
دوران او را هم به تصویر بکشد .قصه
فتحی ،داستانی دلپذیر است ،اما در
روایت خود ،عالقه زیادی به حاشیه و
نیز نیمهتمام گذاشتن نقل رویدادها
دارد .حتی فرجام شخصیت اصلی
داســتــان ،یعنی مــاصــدرا هــم به
درســتــی معلوم نیست .تصویری
که فتحی از شا هعباس یکم ارائــه
میکند ،تنها یک زاویه از شخصیت
اوست و اقدامات مهم این شاه صفوی
کهمتضمناستقاللایرانوپیشرفت
کشور شد هاست ،چندان به چشم
نمیآید .پرداختن به ماجرای فرقه
نقطویه ،بدون مقدمه و مؤخره نیز از
ناتمامهای این روایت است که باید
به آن اشاره کرد.

سریال «در چشم باد» با نویسندگی و
کارگردانی مسعود جعفری جوزانی
و بــاز یهــای خــوب پارسا پیروزفر،
سعید نیکپور ،کامبیز دیرباز ،اکبر
عبدی و فخرالدین صدیق شریف،
داستانی غیرواقعی را در یک فضای
کام ً
ال واقعی روایت میکند .نشان
دادن ســه برهه تاریخی ،1300
 1320و ،1360با جزئیات تاریخی
و اجتماعی ،کــار سختی اســت که
جعفری جوزانی به خوبی از پس آن
برآمده .شخصیتهای سیاسی هر
دوره ،با ویژگیهای رفتار یشان،
به خوبی نشان داده شدهاند .حتی
نویسنده ،اصغر قاتل را هم در روایت
تاریخی داستان خود فراموش نکرده
است« .در چشم بــاد» ،در به تصویر
کشیدن قیام افسران پایگاه «قلعه
مرغی» تهران در شهریور ،1320
بسیار موفق عمل کرد .جوزانی در
نشان دادن رویدادهای تاریخی قبل
و بعد از حمله متفقین ،آن قدر خوب
عمل کردهاست که حتی افراد آشنا
با تاریخ نیز نمیتوانند خرده چندانی
بــه آن بگیرند .از دیــگــر فــرازهــای
درخشان داستان ،تالش نیروهای
شوروی برای جذب افسران ایرانی
به کمونیسم است که با اصل داستان
هم ،پیوندی منطقی دارد.

سیمکشی دندانها یک روش رایج در دندان پزشکی برای
جهان باستان
رفع ناهنجاریهای رشد دنــدان محسوب میشود که به
«ارتودنسی» مشهور است .در مصر باستان ،حدود 2600
سالقبل،سیمکشیدندانهارایجبود،البتهازاینفنبرایزندههااستفاده

گزارش تاریخی

رازناشنیدهحملهچنگیزخانبهایران

اینانتخابهاهمیشهخوبازآبدرنمیآیدوگاهبخشهایمهمیازیکرویدادیاویژگیهای
شخصیتییکقهرمانیاضدقهرمانتاریخی،درفضایمنتخبکارگردان،نادیدهگرفتهمیشود
و مسکوت میماند .در سالهای بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،تعداد زیادی سریال تاریخی
ساختهشدکهنقشمهمیدرتبیینتاریخبرایجامعهماداشت.بسیاریازمردمعادی،گذشته
تاریخی خود را از دریچه همین سریالها کشف کردند؛ کشفهایی که البته در برخی مواقع،
تطبیقزیادیباشواهدتاریخیموجودنداشت.بدونآنکهزحمتهایطاقتفرسایکارگردانان
توانمند سینمای ایران و به ویژه سازندگان سریالهای تاریخی را که مسلم ًا تولید آن ها تالشی
مضاعف میطلبد ،نادیده بگیریم ،با هم مروری خواهیم داشت بر محتوای تاریخی پنج سریال
مشهورکهدرچنددههاخیرعالقهمندانزیادیدرمیانمردمداشتهاست.

درچشمباد؛یکگزینشکماشتباه
سال ساخت1382-1387:

سیمکشیدندانمردگاندرمصرباستان!
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نمیشدواین ُمردههابودندکهدندانشانراارتودنسیمیکردند!تعدادی
ازمومیاییهایدورهبطلمیوسیمصر،دندانهایسیمکشیشدهدارند.این
عمل با ورقههای نازک اما محکم طال انجام میشد و ظاهر ًا برای آن بود که
دندانهایمومیاییازجایخودشحرکتنکند .سیمکشیدندانمردگان
در مصر باستان هم مانند امــروز هزینهبر بود و تنها افــراد بسیار متمول
میتوانستندسفارشارتودنسیدندانشانراپسازمرگبدهند!

بــــاور بــســیــاری از مـــورخـــان و هــمــیـنطــور
عالقهمندان به تاریخ ،آن است که هجوم لشکر
جـ ّـر ار مغول به ایــران و کشتار وسیع مــردم در
اقصی نقاط این سرزمین کهن ،ریشه در ُجبن
سلطان محمدخوارزمشاه و نیز اقدام نابخردانه
حاکم شهر ُا ترار در کشتار بازرگانان مغول به
اتهام جاسوسی  ،اما برای غارت ما لالتجاره
آن ها دارد .این دیدگاه ،البته اشتباه نیست.
بیتردید شخصیت تــرســوی سلطان محمد
خوارزمشاه و گریختن او از مقابل مغوالن ،راه را
برای هجوم سراسری آن ها به ایران هموار کرد
و غایرخان ،حاکم اترار و خویش خوارزمشاه،
تیغ بیدریغ بر مغوالن ،بهانه را به
با کشیدن ِ
دست چنگیز داد اما ساد هانگارانه است اگر
تمام دالیل ایلغار مغوالن را در ایران ،وابسته به
این دو عامل فرض کنیم.
میدانیم که چنگیز پس از فتح چین و تسلط
بر مناطق شمالی آن ،به دنبال توسعهطلبی
در شرق آسیا بود و از ایــران ،به عنوان قدرتی
ریــشـهدار و پرسابقه در غــرب ،واهمه داشــت.
َــســوی» نشان مـیدهــد کــه او
گــزارشهــای «ن َ
در ابتدای کار کوشید تا دل خوارزمشاه را به
دســت آورد و فرستادگان او را سخت گرامی
داشت .بنابراین ،عزم چنگیز برای تسخیر ایران،
نیازمند عامل و پشتیبانی قوی بود و ما در بررسی
تاریخ حمله مغول ،عموم ًا از این عامل غفلت
میکنیم .ایــن عــامــل ،کسی نبود جــز خلیفه
عباسی ،الناصر ِلــدیـنا . ...او به عنوان سی و
چهارمین خلیفه آلعباس ،تالش فراوانی برای
احیای قــدرت دنیوی دستگاه خالفت کــرد و
در این راه توفیقاتی نیز به دست آورد .اختالف
عمیق او با خوارزمشاهیان که حتی در برههای
سلطا نمحمد را به انتخاب خلیفهای دیگر در
خراسان برانگیخت ،باعث شد ناصر برای ضربه
زدن به خوارزمشاهیان ،از هر ابزاری استفاده
کند؛ یکی از این ابزارها ،نامه نوشتن به چنگیز و
تحریک وی برای تاختن به قلمرو سلطانمحمد
بود  ،غافل از اینکه این اقــدام نه فقط طومار
عمر خوارزمشاهیان را در هم پیچید ،بلکه به
حیات بیش از  500ساله خالفت عباسی هم،
پایان داد!

