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چكيده
این مقاله نحوة نمایش وقایع تاریخی دورة قاجار و پهلوی برای بازتولید ایدئولوژی مسلط دورة معاصر و 

های  کند. ترکیب نظریهمطالعه می« در چشم باد»ایجاد پشتوانة تاریخی برای آن را در سریال تاریخی 

عنای استوارت هال با راهبردهای انتقال ایدئولوژی تامپسون، چارچوب مفهومی مناسبی برای برساخت م

های  دهد. در این پژوهش با استفاده از مطالعة اسنادی، تنوع روایتدستیابی به هدف پژوهش ارائه می

ن فیسک نحوة شناسی جاگیری از نشانه شده در فیلم شناسایی شده است و با بهره تاریخی دوران بازنمایی

بازنمایی دو عامل کلیدی تحوالت اجتماعی، یعنی نهاد مطبوعات و نخبگان سیاسی در سه سطح رمزگان 

دهد که این سریال با ها نشان میاند. یافتهاجتماعی، رمزگان فنی و رمزگان ایدئولوژیک تحلیل شده

ف زمانی به تقویت ایدئولوژی های مختلف مربوط به رویدادها و تحریاستفاده از حذف و گزینش روایت

سازی یا  مطلوب و مسلط جمهوری اسالمی پرداخته است. در این سریال از سه راهبرد الف( عادی

های دیگر برای طبیعی جلوه دادن پوشی از روایت وسیلة بازنمایی برخی روایات، و چشم چیزوارگی به

ها ج( چندپارگی از طریق مؤلفه زدایی در همة وقایع اجتماعی و سیاسی آن دوران، ب( مشروعیت

زدایی از برخی نخبگان مهم سیاسی برای انتقال ایدئولوژی مورد نظر استفاده شده است. با مطلوبیت

اند که با برساخت بافتار ایدئولوژیک های تاریخی طوری بازنمایی شدهاستفاده از این سه راهبرد، روایت

-دهند که بهره ها نشان میاند. این یافته می ایران پرداختهجدید به تقویت ایدئولوژی مسلط جمهوری اسال

تواند ضمن افزودن بر غنای تحلیل و درک شناسی میمندی از متون و اسناد تاریخی در تحلیل نشانه

 رمزگان ایدئولوژیک، ابزار مناسبی برای شناخت راهبردهای انتقال ایدئولوژی در مطالعة فیلم باشد.

 های تاریخی، انتقال ایدئولوژیبازنمایی، ایدئولوژی، سریال نشانه، :کليدیگانواژ
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مقدمهوبيانمسئله

« در چشم باد»شدة بازنمایی ایدئولوژی در سریال  مقالة حاضر با هدف شناسایی راهبردهای متنی

با استفاده از نمایش وقایع تاریخی قصد دارد نشان دهد که ایدئولوژی طبقة مسلط جمهوری 

-دهد. فیلمهای این طبقه را بازتاب میکند و ایده در این سریال چگونه عمل می اسالمی ایران

شیوة مثبت و  دهند: )الف( بههای تاریخی وقایع و فرایندهای تاریخی را به دو شیوه نمایش می

واجد ارزش حمایت، )ب( منفی و فاقد ارزش حمایت؛ تا بدین وسیله برای تفکر و ایدئولوژی 

ای بازنمایی کنند. ایجاد پشتوانه تاریخی فراهم سازند یا آن را فاقد چنین پشتوانهخاصی، پشتوانه 

بخشی به آن و  تواند نقش مهمی در مشروعیتای می و سابقة تاریخی برای هر ایده و ایدئولوژی

 بازتولیدش ایفا کند. 

یش از های تاریخی در ایران قدمتی بیش از چهل سال دارد و پس از انقالب بساخت فیلم

به کارگردانی « در چشم باد»(. سریال 35: 1394صد فیلم تاریخی تولید شده است )عطاردی،

و پرهزینة صداوسیمای جمهوری اسالمی  1های درجة الفمسعود جعفری جوزانی از سریال

هایی است که وقایع سیاسی و اجتماعی سه ( و جزو معدودسریال128: 1389ایران است )ساعی،

)جنگ  1320)پایان دورة قاجار و آغاز دورة پهلوی(،  1300های  ایران در سال دوره از تاریخ

کند. بازنمایی تحوالت سیاسی و اجتماعی در  )فتح خرمشهر( را مرور می 13۶0جهانی دوم( و 

شود و در این بازة تاریخی مورد نظر با تأکید بر عاملیت و فاعلیت کنشگران انسانی انجام می

های گوناگونی برای روایت داستان و نمایش تحوالت تاریخی استفاده کرده سریال هم از مؤلفه

های کلیدی در تحوالت سیاسی و اجتماعی است که در میان آنها، مطبوعات و رهبران مؤلفه

شوند. لذا فهم اینکه بازنمایی رویدادهای تاریخی در این سریال از چه کشور قلمداد می

آورد و به آن گونه برای آن پشتوانة تاریخی فراهم میکند و چای حمایت می ایدئولوژی

های تاریخی صداوسیمای تواند درک و شناخت ما را از عملکرد فیلمبخشد، میمشروعیت می

 کشورمان افزایش دهد. 

های تاریخی دو رویکرد متفاوت وجود دارد: البته باید توجه داشت که دربارة کارکرد فیلم   

شدت تخیلی هستند، زیرا   های تاریخی به( معتقدند که فیلم230: 1381محققانی چون هیوارد )

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
های تاریخیِ حاوی  د، اما تنها برخی از سریالهای الف هستن مذهبی جزو سریالـ  های تاریخیتمام سریال 1

 شوند. های درجة پر هزینه محسوب میموضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جزو سریال
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کنند. از این نظر، دارای کارکردی تر عرضه می تمام  رویدادها و اشخاص را با شکوه هرچه

که در « مردان و زنان باشکوه»و « های باشکوهلحظه»ایدئولوژیک هستند و تاریخ را بر اساس 

منظور سرگرمی و کسب   زند. در نظر این منتقدان، فیلم غالباً بهآموگذشتة جمعی ما بودند می

کاهد. اما عمق و ضعیف از جدیت تاریخ می کند و با تولید آثار کمسود از تاریخ سوءاستفاده می

بر سرگرم کردن مخاطب، تاریخ را نیز  های تاریخی عالوهدستة دیگری از مورخان معتقدند فیلم

یک  2( به نقل از مارکو فرو2000) 1(. بارثولین1393بطی جهرمی،)ضا دهندبه او آموزش می

ها با تاریخ ارائه داده است. او جدولی تدوین کرده است که در بندی جهانی از رابطة فیلمدسته

تواند انتقال دهد بدین شرح معرفی باالی آن، چهار نوع گفتمان اجتماعی را که یک کار هنری می

( گفتمان تضاد که گاهی یک 2شده یعنی گفتمان رسمی، ) ولوژی نهادینه( گفتمان ایدئ1کند: ) می

( گفتمان یک تفسیر اصلی 4( گفتمان حافظة اجتماعی و تاریخی و )3کند، ) را بیان می تاریخضد

اش با دهد که یک اثر احتماالً در رابطهو مستقل و در پایین جدول، چهار نوع رویکرد را قرار می

هایی از اقتدار آنها پایین که بر افراد در قدرت و مثال ( رویکرد باالـ1دارد: ) تاریخ با آن انطباق

ها، مردم، یک تاریخی توسط تودهـ  باال که در آن مسائل اجتماعیـ  ( رویکرد پایین2تمرکز دارد، )

( رویکرد از درون که نویسنده به دیدگاه خویش متعهد است 3شوند، )کشاورز و غیره تصویر می

( رویکرد خارجی که درصدد برساخت بافتار 4گذارد، و )دانعطافی خاصی را به نمایش میو خو

های تاریخی های برساخته است. در مقالة حاضر به نقش آموزشی فیلمایدئولوژیک جدید یا مدل

رو، با استفاده از تواند کارکرد انتقال ایدئولوژی را هم داشته باشد. ازاینتوجه شده است که می

شوند که هایی شناسایی می شناختی و کشف راهبردهای انتقال ایدئولوژی، نشانهیل نشانهتحل

نشان دهند آیا بازنمایی وقایع تاریخی در این سریال در جهت تقویت ایدئولوژی مسلط دورة 

 جمهوری اسالمی بوده یا آن را به پرسش کشیده است. 

 ادبياتپژوهشومبانیمفهومی

شناسی جان فیسک انجام شده است ها و تحلیل آنها با نشانهرة بازنمایی فیلممطالعات زیادی دربا

های مرتبط با ایران در سینمای هالیوود )سروی شناسی فیلمتوان به نشانهکه از آن جمله می

( اشاره داشت. همچنین نحوة بازنمایی ابعاد سیاسی و تاریخی هویت ملی در 1387زرگر، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Bartholeyns 
 2 Marco Ferro 
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( 1389اریخی درجة الف در سه دهة پس از انقالب اسالمی )ساعی، های تلویزیونی تسریال

توجهی به نمادهای ملی سازی منفی از گذشته تاریخی و میراث سیاسی و کمدهندة انگاره نشان

ها با استفاده از راهبردهای انتقال ایدئولوژی )راودراد و است. تحلیل بازنمایی ایدئولوژی در فیلم

ها از اشکال بازتولید قدرت در جهت مفاهیم  گانه اخراجی دهد که سه می( نشان 1392فر،  حسینی

ترین برد. مشابههای فرهنگ مسلط بهره میخاصی که مقصود سازنده است و حفظ اولویت

پژوهش به مقالة حاضر به مطالعة بازنمایی قیام توابین در مجموعه تلویزیونی مختارنامه )رزمجو 

شناسی، نحوة  ه و با استفاده از مرور تاریخی قیام توابین و نشانه( پرداخت1393و پاپی صادقی، 

بازنمایی توابین در این سریال را نشان داده است. پژوهشگران خارجی نیز به این موضوع توجه 

( با استفاده از راهبردهای انتقال ایدئولوژی 2009و همکاران ) 1اند. ازجمله فرگوسنکرده

( این 2004) 2اند و فوشوجندر رشته حسابداری پرداخته مرجعهای  تامپسون به تحلیل کتاب

است که ایدئولوژی این اشعار روابط بین خدا و   کار را روی دو شعر انجام داده و نشان داده

دهندة اهمیت اند. وجود این پیشینه نشانهای محروم و مورد آزار را مورد تأکید قرار دادهانسان

هایی زیاد نیستند و در انتقال ایدئولوژی است اما چنین پژوهش های تاریخی و نقش آنهافیلم

جز پژوهشی که به فیلم مختارنامه پرداخته، هیچ پژوهش دیگری به رابطة ایدئولوژی و تاریخ  به

های تاریخی توجه جدی نداشته است. این پژوهش تالشی است برای جبران این کمبود در فیلم

 تاریخیِ غیرمذهبی در نوع خود جدید است. و با توجه به تمرکزش بر یک فیلم

های برساخت معنای استوارت هال و راهبردهای  مبنای نظری این مطالعه با ترکیب نظریه   

شکل یک  هال با ردّ واقعیت به انتقال ایدئولوژی جان تامپسون تدوین شده است. استوارت

تصورات، مفاهیم و فرضیاتی که ایدئولوژی چیزی نیست مگر »گوید: دار، میوجود خارجی معنا

 «کنیمدهیم و تصویر و فهم میهای هستی اجتماعی را نمایش میواسطة آنها برخی جنبه ما به

دهد که فیلسوف تامپسون نیز با مطالعة پیشینة تاریخی مفهوم ایدئولوژی نشان می (.31: 1981)

از این مفهوم استفاده کرد. او  179۶برای اولین بار در سال  3فرانسوی به نام داتوت دی تریسی

سرعت معنای ها و احساسات به کار برد، اما بهاین اصطالح را برای توصیف و تحلیل منظم ایده

هایی ها متهم به جاودانی کردن دکترین از نظر ناپلئون ایدئولوگ منفی به آن الحاق شد، چون

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Ferguson 

2 Foshaugen 

3 Destutt de Tracey   
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(. اما تامپسون با 2009، شدند )فرگوسن و همکارانشدند که عامل بدبختی کشور تلقی می

مرور کمرنگ، و  دهد که بار معنایی منفی این مفهوم بهمطالعة تحول تاریخی این مفهوم نشان می

توسط اندیشمندانی چون انین، تریسی، لوکاچ و مانهایم به مفهومی خنثی تبدیل شده است و این 

الق شد )همان(. رویکرد ناشی از تعمیم تلویحی این مفهوم بود که به باور هر گروه خاص اط

استوار است که در اجتماع ریشه دارند و بر اساس آنها  1تامپسون به ایدئولوژی بر صور نمادینی

(. براساس نظر او، ایدئولوژی 70: 1387آید )تامپسون، معنا به خدمت استمرار روابط سلطه درمی

دهند و در نظر ا ارائه میهایی است که برای بازتولید سلطه، معانی ایدئولوژیک رروش مجموعه

او سلطه فقط به روابط طبقاتی منحصر نیست، بلکه سایر اشکال سلطه مانند جنسیت و نژاد را 

 گیرد.هم دربرمی

بازتولید روابط و مناسبات قدرت از طریق ایدئولوژی در روند داللت و بازنمایی، از طریق 

نجی بین ساختارهای کالن اجتماعی و گیرد که حائل و میاها صورت مینهادهایی مانند رسانه

-رسانی، توزیع شناخت و معرفت و جامعه های آموزشی، اطالعهای فردی هستند و نقشآگاهی

عنوان ابزاری ایدئولوژیک، مفاهیمی  تواند بهای میکنند. بنابراین بازنمایی رسانهپذیری را ایفا می

حفظ و بازتولید اهداف طبقه یا گروه  را بازنمایی کند که در خدمت ایجاد پشتوانة تاریخی،

گیرد و معتقد در نظر می "سیاست معناسازی"ها را بخشی از رو، هال رسانهخاصی باشند. ازاین

گوید: دهند. او میپیوندند، معنا می ها به رویدادهایی که در جهان به وقوع میاست که رسانه

کنند، از خالل گزینش و عرضه و سپس  جای آنکه فقط معناهای موجود را منتقل ها بهرسانه»

(. 33: 1981)هال، « آفرینند بندی مجدد آن رویداد، برای آنها معنای جدید می بازتولید و صورت

دهند. تامپسون با دقت در این عمل، پنج شده را به مخاطب انتقال می ها معنای جدید خلقرسانه

، 3اند از مشروعیت کند که عبارتا معرفی مییا راهبردهای انتقال آن ر 2عملکرد ایدئولوژی شیوة

(. 1)جدول  7و چیزوارگی یا عادی کردن ۶، چندپارگی5، ایجاد وحدت4سازی و ریاکاریپنهان


ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Sambolic forms  

2 Modes of Operation of Ideology 

3 Legitimization  

4 Dissimulation  

5 Unification 

6 Fragmentation  

7 Reification  
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(1387.راهبردهایانتقالایدئولوژی)تامپسون،1جدول

 هایعملایدئولوژیشیوه راهبردها

 روابط سلطه با مشروع جلوه مشروعیت:
انند خود را چیزی بحق و تودادن خود می

جایز نشان دهند که ارزش حمایت و 
 استمرار را نزد مردم دارد.

ای از دالیل توسط روابط سلطه ارائة مجموعه الف.عقالییجلوهدادن:
 منظور جلب حمایت و همراهی او در دفاع از خود و توجیه مخاطب به

 ع همگانعنوان مناف معرفی منافع طبق حاکم به ب.جهانشمولکردن:

کردن: روایی ها و  ساختن گفتارها، مستندات، تواریخ، داستان پ.
 شده در فیلم تجسم و تحکیم بخشد. ها تا به روابط بازنماییفیلم

کند با منحرف  قدرت تالش میریاکاری:
ها از روابط و فرایندهای کردن توجه

موجود آنها را به شیوة دیگری تعبیر و 
ری، انکار، ابهام و کا تفسیر کند و با پنهان

سازی کار خود را مستمر و  نامفهوم
 مستحکم کند.

انتقال اصطالح یا لقبی متعلق به شخص یا چیز  جاکردن:الف.جابه
یا جریانی به شخص یا جریانی دیگر در جهت انتقال بار مثبت یا 

 منفی به آن
خوشایندکردن: خوشایند و موردپسند جلوه دادن عملکردهای  ب.

 ها، نهادها یا روابط اجتماعی گذاری مثبت به کنش ارزش قدرت با
 استفادة کلی از مَجاز، استعاره و درکُل زبان پ.توسلبهمَجاز:

 روابط قدرت با برساختن ایجادوحدت:
داشتن  هویت جمعی و پوشیده نگه

کنند تا یک وحدت  ها تالش می اختالف
 نمادین بسازند.

 اند. جمعی راهکارهایی که آفرینندة هویت استفاده از الف.استانداردکردن:

سازی از  منظور یکسان کاربرد نمادسازی به ب.نمادینکردنوحدت:
ها، سرود ملی،  طریق خلق نمادهای وحدت مانند انواع و اقسام پرچم

بافت با راهبرد  ای هم تواند در رابطه ها. این راهبرد می ها یا آرم نشانه
 روایی کردن عمل کند.

: در این شیوه تمرکز بر رگیچندپا
دشمنان است. یعنی ایدئولوژی تالش 

کند تا نیروهای جایگزین را چندپاره،  می
 ازهم جلوه دهد. بدون وحدت و متفرق

مطلوب تقبیحیا شکل  : ساختن یک دشمن ساختگی بهزداییالف.
عنوان یک عامل شر و تهدید برای نیروهای  درونی یا برونی، تا به

به پشتوانة خطر و تهدیدی که دارد نیروها با یکدیگر خودی باشد و 
های  سازی است که گروه متحد شوند. اسم دیگر این عمل، دیگری

 دهد.ای را دشمن و یا عامل تهدید نشان می حاشیه
افتراق: ایجاد میان   ها و چنددستگی تأکید بر تمایزها، تفاوت ب.
 نیروهای اعتراضی

ین شیوه، : در اچیزوارگییاعادیکردن
شکل ازلی، ابدی و طبیعی نشان  مسائل به
شوند تا زیر سؤال بردن آنها جایز  داده می

 نباشد.

طبیعی شکل یک  بازنمایی شرایط اجتماعی، تاریخی به سازی:الف.
 رویداد طبیعی
جاودانه ب. شکل  های اجتماعی تاریخی به بازنمایی پدیدهسازی:

 های دائمی پدیده
بخشیدن: اصالت ها مورد مطالعه قرار  در این راهبرد کنش پ.

جای اینکه بگویند فالنی دستور به جنگ  گیرند، نه کنشگر؛ یعنی به می
 گویند تکلیف به دستور با جنگیدن است. داد می

صورت مفعولی  شود و افعال به به فاعل اشاره نمی ت.مفعولیکردن:
 شوند ارائه می
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(. این 1شود )شکل ل نظری تحقیق حاصل میها و نظریة هال مدبا ترکیب این شیوه

ای هستند. ولی در رسانه متنراهبردها رویکرد مناسبی برای مطالعة شیوه عملکرد ایدئولوژی در 

های تاریخی توسل به این راهبردهای پنجگانه های انتقال ایدئولوژی در بازنماییتحلیل شیوه

 شده نیز مورد نیاز است. و وقایع بازنماییتنهایی کافی نیست، بلکه مطالعة اسنادی دوران  به

 
.مدلنظریانتقالایدئولوژیکدربازنماییسریالدرچشمباد1شکل

شناسیروش

شود. ( استفاده می128:. 1380) شناسی با روش جان فیسکدر این مطالعه از تحلیل نشانه

هاست، نقش ایدئولوژی هکه موضوع پژوهش تحلیل بازنمایی ایدئولوژی از طریق نشان ازآنجایی

ساز یا خوانش او از ها مبتنی بر معنای مورد نظر فیلمبینی غالب در انتخاب نشانه و جهان

ها باید هر متن، در  شود. طبق نظر فیسک برای شناسایی نشانههای تاریخی مشخص می روایت

 (. 2سه سطح رمزگان اجتماعی، فنی و ایدئولوژیک تحلیل شود )جدول 

ها در متون فرهنگی موجب شناخت بهتر شناسایی و تحلیل این رمزها و مؤلفهمطالعه، 

شود که متن به آنها تعلق دارد. در مورد متون تاریخی که در زمان حال به ای می های زمانی دوره

تر است، زیرا نظام پردازند، شناسایی و فهم رمزها پیچیدهبازنمایی وقایع زمان گذشته می
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تواند هم بر گزینش و بازنمایی رمزهای متن و هم بر تفسیر مخاطبان از صر میرمزگانی دورة معا

 آن اثر بگذارد. 

بندیسطوحتحلیل،نوعرمزگانوداللتدرنظریةجانفیسک.دسته2جدول

 هایعناصرداللتگرنمونه رمزگان سطوحتحلیل

 ط، رفتار، ایما و اشارات، صداپردازی، محی وضع ظاهری، لباس، چهره رمزگان اجتماعی واقعیت سطح

 نماهای مختلف دوربین، نورپردازی، تدوین، موسیقی، صدابرداری رمزگان فنی سطحبازنمایی

 داری گرایی، سرمایه فردگرایی، پدرساالری، نژاد، طبقة اجتماعی، مادی رمزگان ایدئولوژیک سطحایدئولوژیک

 

و  1؛ میهیج1390ی امامی، دهند که مطبوعات )مرتضومطالعات پیشین نشان می

( نقش مهمی در 4،2013و گاریدو ورگارا 3،201۶( و رهبران/نخبگان )پتینیکیو2،2019ستنیر

رو، نحوة بازنمایی کنشگری آنها در تحوالت تحوالت اجتماعی و سیاسی جوامع دارند و ازاین

ایدئولوژی باشد.  تواند شیوة مناسبی برای عملسیاسی و اجتماعی دورة مورد نظر این سریال می

قسمت این سریال ده بار مشاهده شد و پژوهشگران به توافق رسیدند  44گیری، هر برای نمونه

اند، و بیش از های مذکور در ترتیب وقایع و روایت سریال نیز نقش اساسی داشته که مؤلفه

دهد که در ن میاند. مشاهدة فیلم نشاهای دیگر برای بازنمایی ادوار تاریخی استفاده شدهمؤلفه

قسمت دورة پهلوی بیشترین بازنمایی از  23دورة اول و دوم یعنی یازده قسمت دورة قاجار و 

نگار  های روزنامهها، یا شخصیتمطبوعات صورت گرفته است و تقریباً در همة این قسمت

بار نحوی اخ نگار حضور دارند یا بهاکبر دهخدا و سایر بازیگران در نقش روزنامه چون علی

ها و گفتگوهای مربوط شود؛ لذا تمام صحنهمطبوعاتی مربوط به آن دوران در سریال بازنمایی می

شده در  های معاصر تاریخی بازنماییشوند. برخی شخصیتبه مطبوعات استخراج و تحلیل می

خان جنگلی، رضاشاه، محمدعلی فروغی، حسنعلی منصور،  این سریال میرزاکوچک

اکبر دهخدا هستند. با  نخجوان، دریادار بایندر و سایر وزیران دربار، و علیمحمدرضاشاه، احمد 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Mihelj 

2 Stanyer 

3 Pettinicchio 

4 Garrido Vergara 
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عنوان  ن جنگلی و رضاشاه بهخا مراجعه به اسناد و متون تاریخی معاصر، میرزاکوچک

ویژه در دورة سلطنت پهلوی، برای  های کلیدی در تاریخ تحوالت سرزمین ایران به شخصیت

 شوند. تحلیل انتخاب می

های اصلی با مطالعه منابع و ( مرور تاریخی مؤلفه1اند: )  جام تحلیل بدین شرحمراحل ان

قسمت از سریال در سه سطح رمزگان  34شناسانه  ( تحلیل نشانه2اسناد تاریخی موجود؛ )

 افزار مکس کیودا نسخة اجتماعی، رمزگان فنی و رمزگان ایدئولوژیک. برای اجرای تحلیل از نرم

 شود.ده استفاده می

ها:تحليلرمزگانیمحورهایبازنماییسریالدرچشمبادیافته

مؤلفةاول:مطبوعات

نهاد مطبوعات در این سریال از دو نظر اهمیت دارد: اول اینکه به حفظ شکل روایی وقایع 

نگارانی مبارز های کلیدی داستان در نقش روزنامهکند و دوم اینکه شخصیتتاریخی کمک می

ند و فیلم در خالل روایت زندگی آنها، نحوة عاملیتشان و شیوة برخورد دیگران ابازنمایی شده

 (.3کند )جدول با آنها، وقایع سیاسی و اجتماعی آن دوران را بازگو می

.رمزگاناجتماعیبخشمطبوعات3جدول

 رمزگان اجتماعی عناصر داللتگر در بازنمایی مطبوعات

در شهر با استفاده از روزنامه، کتک خوردن  رسانی شیوة انتشار مطبوعات و اطالع

 حضرت رضاشاه گذاری اعلی مدرس در مجلس، تاج

ترتیب وقوع رویدادهای 

 تاریخی

 بازنمایی دهخدا و آقای خسروی با کراوات، عینک مطالعه و سیگار
نگاران روشنفکر  روزنامه

 و منتقد

 سم(نگاران )میرزاحسن و حاج قاوضو گرفتن، پوشش عبای روزنامه
متدین بودن 

 نگاران روزنامه

ساز را برای بازسازی و بازنمایی  ( تالش فیلم4تحلیل رمزگان فنی بخش مطبوعات )جدول 

فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر مطبوعات با استفاده از عناصر داللتگری مانند نماهای 

ن شیوة تحلیل در دهد. ایمختلف دوربین، نورپردازی، تدوین، موسیقی، و صدابرداری نشان می

.دهدشده را می نهایت امکان درک نگاه ایدئولوژیک فیلمساز به دوران تاریخی بازنمایی
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.رمزگانفنیدربخشمطبوعات4جدول

 رمزگانزمانومکان عناصرداللتگردربازنماییزمانومکان:

 / انتشار روزنامة جنگل1300جنگل های گیالن سال 
 ، ورود رادیو و تلگراف به ایران1320ا ت 1300تهران قدیم سال 

 بازنمایی فضای سیاسی واجتماعی
 ترتیب وقوع رویدادهای تاریخی

 رمزگانوسایلصحنه عناصرداللتگردربازنماییوسایلصحنه

 روزنامه در دست بازیگران و گفتگو بر محور رویدادهای منتشرشده  -
 هاها، ورود رادیو به خانه ها و رستوران خواندن روزنامه در فضای کافه -

فضای روشنفکری در مطبوعات، 
 بخشی و انتقاد از فضای حاکم آگاهی

 رمزگانبازیگران عناصرداللتگردربازنماییبازیگران:

 های مثبت سرشناس و باسابقه، نقش شریف محمدرضا هدایتی انتخاب بازیگران: سعید نیکپور، فخرالدین صدیق

 یوة اجرا:پردازی و ش لباس، چهره
 نگاران منتقد: لباس سفید، عبا، نماز خواندن روزنامه

 وشلوار و سیگار اکبر دهخدا: با کراوات و کتعلی

 نگار سیاسی، بسیجی محمود دژگیر: نظامی، روزنامه

 
 نگاران متدین منتقد رژیم روزنامه

 نگاران منتقد بازنمایی روزنامه

 تناسب چهره با عقاید در گذر زمان

 رمزگانگفتگو لتگردربازنماییصدا)گفتگو(عناصردال

نگار: در این دوره زمونه هر کی فکر کنه سرش رو  خسروی روزنامه -
 میزنن

قاسم: رضا آالشتی روزنامة طوفان و حیات جاوید رو توقیف کرده،  حاج -
 نگارا رفتن سفارت روس تحصن کردند. فرخی و بعضی روزنامه

زیر شکنجه: با مشت و لگد معنی امنیت اشعار فرخی یزدی در زندان  -
چیست؟/ با نفی بلد ناجی امنیت کیست؟...

قاسم: نوشتن  دهد نه راضی نیست. حاج دهخدا: من نوشته بودم رضا نمی -
 ها قدغن است اسم رضا در همة روزنامه

حسن: مسمط شعر مرده رو یادته توی روزنامه جنگل چاپ کردم؟  میرزا -
وشتی؟ )جهانگیرخان صوراسرافیل( انگار یکی تو این شعر رو واسه کی ن

 گفت یاد آر ز شمع مرده یاد آر. خواب می

کند  محمود دژگیر: در چهاردیواری تنگی که قلدری و ابتذال حکومت می -
 کند. دهد و ملت را اسیر دست بیگانه میخرافه و انحطاط فرهنگی رخ می

: از خون جوانان شعرخوانی دهخدا و محمود دژگیر در مراسم عروسی -
 وطن الله دمیده/ خوابند وکیالن و خرابند وزیران...

 خفقان در مطبوعات

 
 ها توقیف روزنامه

 
 نگاران دستگیری روزنامه

 
 سانسور مطبوعات

 
 نگاران قتل روزنامه

 

 
 انتقاد از وضع موجود

 
نارضایتی از ادارة مملکت و ظلم به 

 مردم

 رمزگانموسیقی یقی(عناصرداللتگردربازنماییصدا)موس

 همدلی با مخاطب صدای سه تار در هنگام شعرخوانی دهخدا

 رمزگاننورپردازی عناصرداللتگردرنورپردازی

 هادراماتیک کردن صحنه سازی گفتگوهای موافقنورپردازی پرتضاد، فقدان مجادله و برجسته

 رمزگاندوربین عناصرداللتگردردوربین

 نگار های روزنامهنزدیک و متوسط از شخصیت نمای دوربین: نمای
 طراز چشم زاویة دوربین: زاویه هم

 ایجاد حس صمیمیت در مخاطب
 گرایی و ایجاد حس همدلیواقع
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رمزگانایدئولوژیکبخشمطبوعات

نگاران و کمک به سیر روایی داستان و بازنمایی مطبوعات بیشتر بر محور مکالمات بین روزنامه

عنوان قشر  نگاران بهشده در سریال است. براساس این رمزگان، روزنامه بازنماییوقایع تاریخی 

گرفته،  های صورتعالوه در بازنمایی اند. بهمتدین و مبارز در مقابل رژیم رضاشاه بازنمایی شده

صدا  نگاران وجود ندارد، گویی آنها همگی موافق و همگونه مجادله و تقابلی بین روزنامههیچ

کنند. برای نشان دادن خفقان در فضای مطبوعات از حقق هدف یکسانی مبارزه میبرای ت

نگاران با یکدیگر و قشر ضعیف و متوسط جامعه و رمزگانی چون عدم تقابل، همدلی روزنامه

بر حکومت  که در منابع تاریخی، مطبوعات عالوه مبارزه با رژیم حاکم استفاده شده است. درحالی

-عدم رسیدگی به تظلم"وسیلة تصویب قانون  ن محدود کردن مطبوعات بهبا موانع دیگری چو

(، سانسور و کنترل مطبوعات پیش از 337 -33۶: 1374)مکی،  "شده در مطبوعات های چاپ

چاپ و نوشتن اخبار و مقاالت تفسیری در مورد موضوعات خارجی و انتقاد از کارگزاران 

ساز  اند. به بیان بهتر فیلم( مواجه بوده105و  ۶0: 1380دولتی و حتی مقامات محلی )اسماعیلی، 

 ها گزینش کرده است. فقط فضای خفقان مطبوعات را از میان انبوه روایت

اند، با آن دوره آور آن دوره انتخاب شده هایی که برای نمایش فضای خفقانعالوه، گزینه به   

برخی وقایع تاریخی مانند قتل  اند. برای نمونه،قرابت زمانی ندارند و حتی دگرگون شده

شاه و شکنجة فرخی یزدی  دست محمدعلی میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل در دوران مشروطه به

دهد که میرزاجهانگیرخان اند. بررسی متون و اسناد تاریخی نشان میدر این دوره نمایش داده شده

ر روزنامة صوراسرافیل از سوی دلیل نوشتن مقاالت ضددینی د از مبارزان مشروطه بوده است و به

( اما در سریال، هنگام گفتگو در 338: 1387زاده  اهلل طباطبایی مرتد شناخته شده بود )ملکآیت

شود. همچنین ای به عقاید ضددینی و زمان قتل او نمیمورد سانسور در مطبوعات اشاره

اند. باید توجه داشت ذف شدهنگاران مشهور آن دوران مانند میرزاده عشقی در بازنمایی ح روزنامه

که در آن دوره، انتقاد از علما و نوشتن مطالب دینی نیز یکی از خطوط قرمز سانسور در مطبوعات 

 ( اما در سریال بازنمایی نشده است.230: 1380بوده است )اسماعیلی، 

هایتاریخیمؤلفهدوم:شخصيت

نقش مهمی داشته است، نخبگان و  عامل دیگری که در تحوالت اجتماعی جوامع ازجمله ایران

های اند. در این فیلم نخبگان و شخصیتهای تاریخی مختلف بودهسرآمدان آن جامعه در دوره



 

 

 

 

 

 1398،شمارهدوم،پاییزوزمستان11نروادبیات،دورهشناسیهجامعه 

  

 

12 

اند و نقش مهمی در القای مختصات دورة پهلوی و تضاد آن با دورةه  سیاسی برجسته شده

ان نمونه انتخاب عنوجمهوری اسالمی دارد. نخبگان سیاسی که تصویرسازی آنها در فیلم به

 اند.( که رمزگان فنی آنها تحلیل شده5خان و رضاشاه )جدول اند از میرزاکوچک اند عبارتشده

ها.رمزگاناجتماعیشخصیت5جدول

 هاعناصرداللتگردربازنماییشخصیت رمزگاناجتماعی

 خان یرزاکوچکم چهرة آرام، گفتگوی مصلحانه، استبدادستیزی در گفتار شخصیت قهرمان و مصلح

 رضاشاه لباس نظامی، چهرة عبوس، عصبانیت و فریاد زدن رحمی و خشونتقدرت، بی

گرایی مفید تحلیل رمزگان فنی حاکی از آن است که نحوة بازنمایی این اشخاص در ایجاد واقع

 خان به نمایش محبوبیت، های مربوط به میرزاکوچکبوده است. عناصر داللتگر در بازنمایی صحنه

اند؛ رضاشاه با رمزگان قدرت، استیصال و عصبانیت، قهرمان ملی و معتقد مذهبی پرداخته

گذرانی بازنمایی شده است. همانند مطبوعات، رمزگان فنی مربوط به دو نخبة مذکور در هر  خوش

 اند و برای فهم رمزگان ایدئوالوژیک مورد استفاده بودند.  هفت سطح عناصر داللتگر تحلیل شده

هایتاریخیگانایدئولوژیکشخصيترمز

-شده در این سریال جزو اشخاص تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران بوده های بازنماییشخصیت

توان گفت که اند. با نگاه کلی به شیوة بازنمایی آنها و رمزگان سطح اول و دوم در این سریال می

و رهبری مصلح بازنمایی شده  صورت قهرمان ملی عنوان شخصیت مرجح به خان به میرزاکوچک

ستیز  صورت ضدقهرمان، مردم بندی رمزگانی از شخصیت رضاشاه بهاست. اما در مقابل صورت

 و مستبد است. 

خان بر محور رمزگان فنی و اجتماعی مورد استفاده برای بازنمایی میرزاکوچک

وبیت او در اذهان پرستی است که موجب بازتولید محب استبدادستیزی، اعتقادات مذهبی و وطن

خان در سه صحنة الف( بازگشت از جنگل و شود. بازنمایی شخصیت میرزاکوچکعمومی می

اش در میان مردم انجام شده  استقبال مردم، ب( درگیری با نیروهای قزاق، ج( گرداندن سر بریده

تخاب سالة سلطنت او ان است. برای بازنمایی شخصیت رضاشاه نیز روزهای آخر دوران شانزده

بندی شده ای صورتشیوه کمک رمزگان فنی و اجتماعی به شده است. انتخاب این برش زمانی به

 دهد. نشانده انگلیس نشان می اراده، مستبد و دستاست که رضاشاه را فردی بی
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گيرینتيجه

های های تاریخی در سریال و با استفاده از یافتهنظر به نحوة بازنمایی مطبوعات و شخصیت

های خاص و استفاده توان گفت که گزینش روایتصل از مطالعة اسنادی و تحلیل رمزگان میحا

از رمزگان فنی و اجتماعی موجب بازتولید مفاهیم و معانی خاصی در چارچوب ایدئولوژی 

گرفته در سریال و روایات تاریخی حکایت از این  های صورتمسلط شده است. مقایسة بازنمایی

سازی طوری انجام شده است که  گزینش و حذف روایات تاریخی برای فیلمدارد که فرایند 

دهد. در خصوص خوانشی مطابق با ایدئولوژی طبقة حاکم جمهوری اسالمی ایران را ارائه می

دهندة عقاید و هایی که نشاننهاد مطبوعات در این سریال از راه گزینش و حذف روایت

نگاران را مطابق با ایدئولوژی الف( کنشگری روزنامهنگاران هستند باورهای دینی روزنامه

اند. همچنین با اسالمی و ب( ایدئولوژی اسالمی را راهی برای غلبه بر اختناق حاکم نشان داده

لیاقتی حکام دورة پهلوی در تقابل با  ها و بیقرار دادن اختناق حاکم بر فضای سیاسی، نابسامانی

شود و به  زدایی می دین و مبارز، از نظام سیاسی پیشین مشروعیتعنوان قشر مت نگاران به روزنامه

شود. بدین ترتیب کارکرد های دینی و مذهبی ایدئولوژی اسالمی مشروعیت داده میویژگی

برای  "استفاده از تحریف زمانی و حذف"و  "طبیعی جلوه دادن"ایدئولوژی در این بخش 

 دهند. سالمی را واجد سابقة تاریخی نشان میهایی است که ایدئولوژی جمهوری اساخت روایت

در خصوص نخبگان نیز حذف و گزینش روایات برای انتقال ایدئولوژی خاصی انجام 

مند به  خان مؤمن و عالقهشده است. تأکید بر روایاتی که نشانگر استبدادستیزی میرزاکوچک

یتی و اهداف جنبش های شخصشود تا مخاطبان درباره همه جنبهسرزمین هستند، موجب می

های متعدد خان روایتاجتماعی با رهبری میرزا آگاهی پیدا نکنند. درباره میرزا کوچک

تنها انسانی آزاده بود و  ( میرزا نه149: 1387زاده ) ومتناقضی موجود است؛ براساس نظر ملک

حق و عدالت و جنگید، بلکه مبلغ آزادی نیز بود و از تبلیغ مردم به پیروی از  در راه آزادی می

به عقیدة من »گوید: ( می۶21: 2537کرد. ژنرال دانسترویل )حقوق انسانیت فروگذار نمی

عبداهلل «. پرستان حقیقی است و امثال او در ایران نادر و کمیاب است خان از وطن میرزاکوچک

کند که در تمام مدت مبارزه یک قدم خان را کسی معرفی می( کوچک119: 1377مستوفی )

-اهلل مدرس نیز صراحتاً اقدامات و فعالیت رخالف دیانت و حب وطن برنداشته است. آیتب

خان و  حقیر از آقای میرزاکوچک»گوید: خان را تأیید کرده است و می های میرزاکوچک
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آواز بودند نیت سوئی نسبت به دیانت و صالح مملکت  اشخاصی که صمیمانه با ایشان هم

دخالت خارجه و نفوذ سیاسی آنها در گیالن عملیاتی بوده بس  نفهمیدم. بلکه جلوگیری از

مقدس که بر هر مسلمانی الزم بود. خداوند همة ایرانیان را توفیق دهد که نیت و عملیات آنها 

 (. 5: 1371را تعقیب و تقلید نمایند )گیلیک، 

-( می1۶7-154: 1371اند. بهار )خان انتقاد کردههایی نیز از میرزاکوچکدر مقابل روایت

از حرکات میرزا پیدا بود که قصدشان تصرف ایران و ایجاد حکومت مرکزی صالح »نویسد که 

همچنین در جای دیگر او را فردی «. اند اند قانع بودهنبوده بلکه به همان والیاتی که بر کف داشته

باً استخاره میرزا مردی بود مذهبی و قدری، و غال»گوید: پرست قلمداد کرده است و می خرافه

عنوان اشرار و  ( نیز از میرزا و یارانش به2۶3: 1340( و جهانبانی )151: 132۶مختاری )«. کردمی

کند. سیروس غنی طلبی می ( نیز او را متهم به تجزیه317: 1374برند و هدایت )غارتگران نام می

هود ای او را رابینرهداد. پاگرفت و به فقیران میخان از ثروتمندان می کوچک»نویسد نیز می

کنند که برای خان را یا قهرمان ملی تصویر مینامیدند. نویسندگان ایرانی کوچکمنطقة خزر می

دل که  گرای معصوم و ساده پیشبرد مرام خود از انقالب روسیه بهره جست و یا ملی

در بازنمایی (. بنابراین 1۶9: 1377گران کمونیست به او خیانت کردند ) نشاندگان و رخنه دست

ساز دست به گزینش  عنوان شخص مبارز در برابر رژیم پیشین )پهلوی( فیلم خان به میرزاکوچک

پرست، ضداستبداد و شخصیت  صورت قهرمان ملی، وطن هایی زده است که او را بهروایت

های عنوان جنبش دهد و بدین ترتیب مبارزة سیاسی او را بهمرجح در ایدئولوژی مسلط نشان می

دهد و پشتوانة تاریخی بلندمدتی را برای انقالب اسالمی و ساز انقالب اسالمی نشان میزمینه

 آورد.  تفکرات نظام جمهوری اسالمی ایران فراهم می

رمزگان ایدئولوژیک حاصل از مراجعه به اسناد و منابع در مورد شخصیت و اقدامات 

هایی زده است ین شخصیت دست به گزینشساز در بازنمایی ا دهد که فیلم رضاشاه نیز نشان می

که با استفاده از آن ایدئولوژی خاصی را به مخاطب منتقل کند. باید توجه داشت که برخی از 

عنوان مردی جسور بسیار مورد توجه برخی کارداران بریتانیا در ایران  روایات، رضاخان را به

گوید از او می»نویسد: ساید می( به نقل از آیرون 187: 1377دانند. برای مثال غنی )می

آید. او  اند بدش می اند و فقط به فکر منفعت خویش سیاستمدارانی که مجلس را قبضه کرده

اند... به نظر من او آدم جسور و نترسی است که  اندرپشت او سرباز بوده سرباز است و پشت
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مختار انگلستان در از زبان سرپرسی لورین وزیر در جای دیگر«. خواهد سعادت کشورش را می

نزاکتی یا خجولی  گونه بی حال هیچ سواد بااین سربازی پرعزم، ماجراجو ولی کم»گوید:  ایران می

رودربایستی  شود، بی نفس دیده می به دهد. در طرز بیان و وجنات او تسلط از خود بروز نمی

بیهوده که سخت به دل  های ظریفانه ولی کامالًگوید و با تبادل تعارف خواهد می چیزی را که می

پردازد... او از وقتی که رسالتی برای خود قائل شده ثابت  نشیند به اتالف وقت نمی ایرانیان می

کرده در کار خود استاد است همچنین بسیار دور است که بتوان با او کنار آمد. او از مقامات 

 (.27۶)همان، « پرست است کشوری بیزار است و بیش از هر چیز یک وطن

با افزایش قدرت بر میزان خشونت و »در مقابل، چنین روایات تاریخی هم موجود است: 

گیری و افراط در انضباط خشک و رویکرد به خودمحوری و استبداد فردی وی افزوده شد سخت

که از  طوریو این رفتار تا تکیه زدن بر اریکة قدرت مطلقة سلطانی به نقطة اوج خود رسید؛ به

ها چنان با نام رضاشاه ای مستبد، خودرأی، تندخو و خشن ساخت که این ویژگیرضاشاه چهره

(. به عقیده زیباکالم 287: 1371)مخبر، « کند اند که از نام او به ذهن هر کسی خطور می عجین شده

اند که کشور را با بسیاری از اسناد و تألیفات پس از انقالب رضاشاه را مأموری توصیف کرده»

سوی غربی شدن سوق دهد، کشف حجاب کند و فرهنگ اسالمی را از میان بردارد. اما  سرنیزه به

آهن، ایجاد ارتش نوین،  اندازی راه احوال، راه اقدامات رضاشاه ازجمله تأسیس دانشگاه، ایجاد ثبت

و  1299گوید کودتای او می«. اندکدام مقصد سیاسی انگلستان نبوده تأسیس قوه قضاییه و ...، هیچ

گیری رضاشاه در خأل اتفاق نیفتاده است، بلکه شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن  رتقد

ترین دوران  (. این فیلم با بازنمایی ناآرام1395دوران مهیای چنین تغییری بوده است )سایت ایبنا، 

 دهد. نشاندة انگلیس و کامالً منفی نشان می زندگی رضاشاه، او را شخصیتی مستبد، دست

دهد که در بخش مطبوعات از دو های انتقال ایدئولوژی در این سریال نشان میی شیوهبررس

زدایی از نظام پیشین برای سازی یا طبیعی جلوه دادن، و ب( مشروعیت الف( عادیراهبرد

نگاران مشروعیت بخشیدن به نظام حاکم استفاده شده است. عادی جلوه دادن بازنمایی روزنامه

دین و مخالف رژیم حاکم و استفاده از رمزگانی مانند سانسور، دستگیری و قتل عنوان قشر مت به

زدایی از دورة پهلوی و تقویت ایدئولوژی مسلط جمهوری نگاران برای مشروعیتروزنامه

بندی شده است که معانی برساخته از آن، دورة معاصر را همان عصر اسالمی طوری صورت
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دهند و با همراه و همدل کردن مخاطب با ایدئولوژی ایش مینگاران قدیمی نمایدئال روزنامه

 کنند. جمهوری اسالمی، به بازتولید آن کمک می

خان با الف( راهبرد های تاریخی نیز بازنمایی شخصیت میرزاکوچکدر بخش شخصیت

زدایی از حکومت پهلوی با استفاده از رمزگانی چون استبدادستیزی، محبوبیت در  مشروعیت

های نامرجح و ب( راهبرد چندپارگی عمومی و اعتقادات مذهبی و عدم بازنمایی روایتاذهان 

زدایی از دشمنان میرزا و ایجاد وحدت با استفاده از نماد پرچم و وسیلة تقبیح و مطلوبیت به

عنوان قهرمان  خان بهکوچک همراهی یاران انجام شده است که مخاطب را با شخصیت میرزا

خواه بودن کند. در اینجا متدین و آزادیمقابل رژیم پیشین همراه می مذهبی در ـ  ملی

خواهی او پیوند عنوان خوانش مرجح مورد نظر است و بین تدین و آزادیخان به کوچک میرزا

زدایی برای بازنمایی شخصیت مستبد،  برقرار است. در مورد رضاشاه نیز از راهبرد مشروعیت

-ها نشان میس بودن وی استفاده شده است. مرور تاریخی روایتنشاندة انگلیاراده و دستبی

دهد که فیلم ارتباط مستقیم عوامل خارجی و کشورهای استعماری در روی کار آمدن حکومت 

نگاران را پشتوانه تاریخی انقالب طلبانة روزنامههای استقاللدهد و خواسته پهلوی را نشان می

عنوان وضعیت ایدئال به خدمت گرفته است. با این  اسالمی و حکومت جمهوری اسالمی به

 شکل یک رویداد طبیعی بازنمایی شده راهبردهای ایدئولوژیک، شرایط و رویدادهای تاریخی به

زدایی از  و در راستای ایجاد خوانش مرجح و تثبیت ایدئولوژی جمهوری اسالمی و مشروعیت

 (. 2نظام پهلوی صورت گرفته است )نمودار 


.مدلنحوةانتقالایدئولوژیدرسریالدرچشمباد2نمودار
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شده برای بازنمایی  های انجامدهد که شناسایی حذف و گزینشاین مطالعه نشان می   

هایی خاص از رویدادهای تاریخی و نمایش تحوالت اجتماعی جامعه، ضمن نشان دادن روایت

ساز به عاملیت کنشگران مختلف را هم  رابطة تحوالت تاریخی و جامعة معاصر، زاویة دید فیلم

تواند از آنها صرفاً برای حکایت تاریخ بهره بگیرد و یا آنها را کند و بدین طریق میآشکار می

دهد که نشان می "درچشم باد"مسئول تحوالت تاریخی نمایش دهد. تحلیل سریال تاریخی 

های مورد ر ایدئولوژیک و مدلساز به تاریخ، خارجی است و با برساخت یک بافتا رویکرد فیلم

کند. این پژوهش اهمیت مطالعة اسناد و تطبیق نظرش به قوام و تقویت گفتمان رسمی کمک می

اسنادی برای کشف موارد حذف و گزینش و تشخیص تحریف زمانی و شناسایی راهبردهای 

ای تاریخی را از ههایی که فیلمدهد و بر لزوم انجام پژوهشانتقال ایدئولوژی را نیز نشان می

 کند، تأکید دارد. ابعاد دیگری مانند نقش آموزشی آنها بررسی می

 منابع
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